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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 31 DE 
MARÇ DE 2011 

 

Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de 
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la 
legislació de protecció de dades. 

 
 

 
Caràcter: ordinari 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 22.45 hores 
Lloc: Sala de plens 

 
 
 
 
 
PRESIDEIX 

 
Joaquim Mas Rius, alcalde 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Segona tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Tercer tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau 
Quart tinent d’alcalde: Francesc Martín Casares 
Cinquena tinenta d’alcalde: Coia Galceran Artigas 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
Laureà Gregori Fraxedas 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Jesús Marín Hernández 
Josep Alboquers Petitbó 
Mercè Pallarolas Fabré 
Àngel López Solà 
Òscar Figuerola Bernal 
Rafel Dulsat Ortiz 
Pere Serra Colomer 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix la senyora 
Roser Argemí villaescusa, interventora accidental. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1)  Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de 

data 27.01.2011 i la de la sessió extraordinària de data 14.02.2011 
2)  Rectificació inventari de béns anys 2007 – 2008 – 2009 – 2010 
3)  Reconeixement de l’Associació de voluntaris de protecció civil com a única 

vinculada al municipi 
4)  Proposta designació jutge de pau titular i suplent 
5)  Donació compte liquidació  pressupost exercici 2010 
6)  Aprovació compte d’explotació escola bressol municipal, curs 2009-2010 
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7)  Aprovació tarifes de l’escola bressol municipal, curs 2011-2012 
8)  Aprovació modificació Ordenança fiscal núm. 38, taxa per l’estacionament 

de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament provisional d’estiu habilitat al 
costat de la platja 

9)  Modificació estatuts fundació els Garrofers 
10) Aprovació pla local d’equipaments culturals 
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11) Aprovació  inicial  de  l’Ordenança  de  creació  i  funcionament  del  registre 
electrònic 

12) Aprovació  inicial  del  Reglament  de  creació  i  funcionament  de  la  seu 
electrònica 

13) Aprovació inicial estudi de viabilitat per a la construcció de dues pistes de 
pàdel a l’equipament ubicat al rial Figuerola, 2 

14) Aprovació  modificació  contracte  concessió  d’obra  pública  construcció  i 
explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs 

15) Aprovació autorització concertació hipoteca per a la construcció de dues 
pistes de pàdel a l’equipament ubicat al rial Figuerola, 2 

16) Aprovació inicial projecte   obra ordinària execució   d’un aparcament 
provisional i projecte d’obra ordinària execució dues pistes de pàdel 

17) Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les 
emissions de TV3 al País Valencià 

18) Precs i preguntes 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

El senyor alcalde obre la sessió d’aquest Ple municipal donant el condol al senyor 
Laureà Gregori Fraxedas per  la  mort  de  la seva  mare. També  comenta que la 
senyora secretària ha aprovat les oposicions de promoció interna i passar a ser 
secretària per a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants. D’entre 77 aspirants 
que es van presentar en aquesta promoció va quedar la número 3. 

 
Pren la paraula la senyora M. Assumpció Sánchez Salbanyà, regidora del grup 
municipal de CiU, la qual explica que el seu grup municipal també vol expressar el 
condol al senyor Laureà Gregori Fraxedas i vol donar-li tot el seu suport en aquests 
moments tan difícils. 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
MUNICIPAL  DE DATA 27.01.11  I LA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE 
DATA 14.02.11 

 
El senyor alcalde pregunta si hi ha alguna observació a fer a aquestes actes. Cap 
regidor en fa i, per tant s’aproven per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple municipal. 

 
2.- RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS – EXERCICIS ECONÒMICS 2007, 
2008, 2009 i 2010 

 
Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l’inventari de béns que 
reflecteix les altes i baixes produïdes durant els exercicis econòmics 2005 i 2006. 

 
Atès que la corporació està obligada a practicar les esmentades rectificacions per 
tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, els béns i drets que permetin 
conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 

 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100 
a 118 del Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat 
per RDL 781/1986, de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 32/2003, de 3 
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de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 
17 a 35 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprovat per RD 
1372/1986,  de  13  de  juny  (RBEL)  i,  respecte  de  l’inventari  dels  organismes 
autònoms, l’article 204.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), així com l’informe emès pel 
secretari de la Corporació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda 
per onze vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia 
Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, 
Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco Martos, Òscar Figuerola Bernal, Rafel 
Dulsat Ortiz i Pere Serra Colomer, i sis vots en contra dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà: 

 
PRIMER.-  Aprovar  les  rectificacions  de  l’inventari  de  béns  i  drets  d’aquest 
Ajuntament referides a 31.12.07, a 31.12.08, a 31.12.09 i 1 31.12.10 l’import de les 
quals queden fixats de la següent manera: 

 
Exercici 2007: 

 
Total  rectificació  inventari  consolidat  a  31.12.2007:  30.249.241,02  €. Aquesta 
quantitat és la resultant d’incorporar-se les altes que s’han produït durant l’exercici 
econòmic de l’any 2006, que ascendeixen a 640.649,07 €; i d’afegir-se, així mateix, 
el diferencial del deute viu respecte de l’exercici de 2006, (préstecs per termini 
superior a 1 any. Epígraf 5), per import de 294.074,11 €, segons antecedents que 
obren a l’expedient. 

 
Exercici 2008: 

 
Total  rectificació  inventari  consolidat  a  31.12.2008:  31.491.899,52  €. Aquesta 
quantitat és la resultant d’incorporar-se les altes que s’han produït durant l’exercici 
econòmic de l’any 2007, que ascendeixen a 1.527.457,05 €,i de deduir-se, així 
mateix, el diferencial del deute viu respecte de l’exercici de 2007, (préstecs per 
termini  superior  a  1  any.  Epígraf  5),  per  import  de  284.798,55  €,  segons 
antecedents que obren a l’expedient. 

 
Exercici 2009: 

 
Total  rectificació  inventari  consolidat  a  31.12.2009:  36.516.354,04  €. Aquesta 
quantitat és la resultant d’incorporar-se les altes que s’han produït durant l’exercici 
econòmic  de  l’any  2008,  que  ascendeixen  a  4.326.353,88  €, i  d’afegir-se,  així 
mateix, el diferencial del deute viu respecte de l’exercici de 2008, (préstecs per 
termini  superior  a  1  any.  Epígraf  5),  per  import  de  1.698.100,64  €,  segons 
antecedents que obren a l’expedient. 

 
Exercici 2010: 

 
Total  rectificació  inventari  consolidat  a  31.12.2010:  46.285.659,17  €. Aquesta 
quantitat és la resultant d’incorporar-se les altes que s’han produït durant l’exercici 
econòmic  de  l’any  2009,  que  ascendeixen  a  10.770.592,34  €, de  deduir-se  les 
baixes que, respecte del mateix exercici, ascendeixen a l’import de 211.404,23 €, i 
de deduir-se, així mateix, el diferencial del deute viu respecte de l’exercici de 2009, 
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(préstecs per  termini  superior  a  1 any.  Epígraf  5),  per  import  de 789.882,98  €, 
segons antecedents que obren a l’expedient. 

 
SEGON.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la secretària de la corporació i amb el vistiplau de l’alcalde, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest és un assumpte 
eminentment administratiu que ha dut un retard força important. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual demana que expliquin el retard de l’aprovació de l’inventari dels anys 
2007 a 2009. Per altra banda, l’oposició encara no té les dades de l’auditoria de 
l’any 2009 i, per tant, se’ls fa difícil aprovar unes altes i baixes de béns patrimonials 
que no han estat comprovades i certificades per l’auditor. Que ningú interpreti 
aquestes declaracions en sentit de dubte sobre la transparència, la integritat o la 
capacitat del personal de l’Ajuntament. El motiu és que en matèria comptable s’està 
subjecte  a  diverses  interpretacions  de  la  normativa  i  en  moltes  ocasions  és 
necessari un tercer amb capacitat d’arbitratge. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ja ha comentat que hi ha 
hagut un retard, perquè és una feina molt mecànica i a partir d’ara es farà amb un 
programa amb el qual es donarà més agilitat al procés. El motiu és una acumulació 
de tasques administratives que ha passat per davant d’aquesta. 

 
3.- APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L’AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS 
DE PROTECCIÓ CIVIL COM A ÚNICA VINCULADA AL MUNICIPI 

 
Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Canet de Mar és una 
entitat independent i sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha 
estat creada de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la 
Generalitat de Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya i en el Decret 27/2001, de 23 de gener de Reglament 
de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya. 

 
Atès que en data 26 de setembre del 2000, per Resolució de la directora general de 
Dret i d’Entitats Jurídiques es va inscriure en el Registre d’Associacions de la 
Generalitat l’associació denominada Agrupació de voluntaris de protecció civil de 
Canet de Mar, amb el número 23844 de la secció 1a del Registre de Barcelona. 

 
Atès que la Comissió de Govern en sessió ordinària de data 9 d’octubre del 2000 va 
acordar la signatura d’un conveni de col·laboració amb aquesta associació perquè 
pogués desenvolupar la seva tasca de protecció civil del municipi en col·laboració 
amb  els  serveis  ordinaris  competents.  Aquest  conveni  es  va  signar  el  dia  27 
d’octubre del 2000. 

 
Atès que l’article 55.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya  regula  que  els  plans  municipals  de  protecció  civil  només  poden 
reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. 
A aquest efecte correspon a l’Ajuntament determinar l’associació que ha de quedar 
vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Regidoria delegada de Règim 
Intern, s’acorda per nou vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano 
Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran 
Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco Martos i Pere Serra Colomer, i 
vuit abstencions dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà,  Jesús  Marín  Hernández,  Josep  Alboquers  Petitbó,  Mercè  Pallarolas 
Fabré, Àngel López Solà, Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz: 

 
PRIMER.- Reconèixer l’Agrupació de voluntaris de protecció civil de Canet de Mar, 
registrada al Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número 23844 de la 
secció 1a del Registre de Barcelona. 

 
SEGON.- Considerar l’Agrupació de voluntaris de protecció civil de Canet de Mar, 
com a l’única associació d’aquestes característiques vinculada al municipi de Canet 
de Mar. 

 
TERCER.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya perquè puguin dur a terme el 
registre d’aquesta associació al Registre Especial d’Associacions de Voluntariat de 
Protecció Civil de Catalunya, juntament amb la resta de documents que són 
necessaris per poder efectuar aquesta inscripció. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest assumpte és només la 
remissió d’aquesta documentació perquè aquesta Associació es pugui inscriure al 
Registre esmentat. 

 
4.- DESIGNACIÓ PER OCUPAR EL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR I DE 
JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CANET DE MAR 

 
Atès que els actuals jutges de pau titular i substitut foren nomenats per acord de la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 15 de maig 
de 2007, per la qual cosa, el seu mandat, que dura quatre anys, és a punt d’acabar. 

 
Atès que en el BOP de data 22 de febrer de 2011, es va publicar l’anunci amb el 
qual es feia referència que per acabament del mandat de quatre anys, s’han de 
nomenar les persones que ostentaran el càrrec de jutge de pau titular i de jutge de 
pau substitut de Canet de Mar. 

 
Atès que el termini per presentar les sol·licituds per prendre part en la selecció de 
jutge de pau titular i jutge de pau substitut es va acabar el dia 17 de març de 2011. 

 
Atès que durant aquest termini s’han presentat cinc sol·licituds de les persones 
següents, acompanyades dels seus currículums: 

 
- Jaume Dotras Masferrer 
- Vicenç Saura Bordonau 
- Josep M. Chinchilla Umbert 
- Manu Romero Andrino 
- José Luís Cuba Valenzuela 
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Atès que tots cinc sol·licitants reuneixen les condicions legalment establertes per 
poder ser escollits jutge de pau titular o substitut, això és ser espanyol, ser major 
d’edat i no incórrer en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la 
Llei orgànica del poder judicial. 

 
Atès que per la seva experiència i formació aquesta Alcaldia considera adients per 
ocupar aquests càrrecs els senyors Jaume Dotras Masferrer i Vicenç Saura 
Bordonau, com a jutge de pau titular i jutge de pau substitut, respectivament. 

 
Vista la normativa de legal aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, 
s’acorda per unanimitat dels disset membres presents dels disset de ple dret que 
integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Designar per ocupar els càrrecs de jutge de pau titular i jutge de pau 
substitut els senyors JAUME DOTRAS MASFERRER i VICENÇ SAURA 
BORDONAU, respectivament, per un període de quatre anys. 

 
SEGON.- Notificar aquest acord al jutjat degà de 1a instància d’Arenys de Mar, 
perquè aquest trameti la documentació a la Sala de Govern del Tribunal superior de 
Justícia de Catalunya, òrgan competent per nomenar els jutges de pau a Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que s’han presentat cinc aspirants 
per ocupar aquest càrrec. La proposta ha tingut en compte que no hi ha hagut cap 
queixa ni cap problema durant aquests quatre anys en què el senyor Dotras i el 
senyor Saura han ocupat aquests càrrecs i per aquest motiu s’ha considerat que el 
millor és que continuïn ocupant-los. 

 
5.- DONACIÓ COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2010 

 
L’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març estableix: 

 
De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i 
dels estats financers de les societats mercantils depenent de l’entitat, una vegada 
realitzada la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que es 
dugui a terme. 

 
Vist i trobat conforme el Decret de l’Alcaldia número 279/2011, de 29 de març, 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Canet de Mar 
corresponent a l’exercici 2010, el qual es transcriu a continuació: 

 
DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 279/2011 de data 29 de març de 2011 

 
ANTECEDENTS 

 
1. Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2010 de 
l’Ajuntament de Canet i exercici 2010 de l’OA Ràdio Canet en data de referència 31 de 
desembre de 2010, en donar els següents resultats: 

 
A.- Respecte al Pressupost d despeses: 

 

 
 

1.- Exercici corrent                                                   Ajuntament                   OA Ràdio Canet 
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Pressupost inicial de despeses: 13.925.337,74 € 127.470,60 € 

Modificació de despeses: 4.778.843.64 € -  € 

Pressupost definitiu de despeses: 18.704.181,38 € 127.470,60 € 

Obligacions reconegudes: 15.710.697.39 € 125.077,10 € 

Pagaments realitzats: 12.991.206.08 € 119.384,38 € 

Pagaments líquids: 12.985.947.52 € 119.384,38 € 

Obligacions pendents de pagament: 2.724.749.87 € 5.401.61 € 

 
2.- Exercicis tancats: Ajuntament OA Ràdio Canet 

Obligacions pendents pago 1 gener: 2.933.723,35€ 5.845.82 € 

Modificacions de saldo i anul.lacions: -672,02€ 0 € 

Total obligacions: 2.933.051,33 € 5845.82 € 

Pagos realitzats: 2.892.100,22 € 5031.18 € 

Obligacions pendents pago: 40.951,11 € 814,64 € 
 

B.- Respecte al Pressupost 
d’ingressos: 

1.- Exercici corrent Ajuntament OA Ràdio Canet 

Pressupost inicial d'ingressos: 13.925.337,74 € 127.470,60 € 

Modificacions d'ingressos: 4.778.843,64 € -  € 

Pressupost definitiu d'ingressos: 18.704.181,38 € 127.470,60 € 

Drets reconeguts: 16.671.430,34 € 121.550,65 € 

Ingressos realitzats: 15.287.582,37 € 122.893,23 € 

Devolució ingressos: 86.990,54 € 1.342,58 € 

Recaptació líquida: 15.200.591,83 € 1215. 50,65 € 

Drets pendents de cobrament: 1.470.838,51 € -  € 
 
 
 

2.- Exercicis tancats: Ajuntament OA Ràdio Canet 

Pendents de cobrament 1 de gener 5.703.870,19 € 9.614,96 € 

Modificacions saldo inicial 481,95 € -8713.82  € 

Drets anul.lats: 52.007,99 € -  € Drets 

cancel.lats: 122.098,68€ -  € 

Recaptació: 2.360.807,87 € -  € 

Pendents de cobrament: 3.169.437,60 € 901.14 

 
C.- Resultat pressupostari de l’exercici: 

 

 
 
 

 Drets reconeguts 
 
 

nets 

Obligacions 

reconegudes 

netes 

AJUSTOS Resultat 
 
 
Pressupostari 

A.- AJUNT AM ENT DE CANET DE M AR     
a. Operacions corrents 12.855.676,52 10.819.595,94   
b. Altres operacions no financeres 1.566.094,51 3.914.104,33   
1.Total operacions no financeres (a+b) 14.421.771,03 14.733.700,27  -311.929,24 

2.Actius financers     
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3.Passius financers 2.249.659,31 976.997,12   
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 16.671.430,34 15.710.697,39  960.732,95 
 

 
AJUSTOS 
 
 
4.Crédits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per despeses generals 

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici 

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici 

  

 
372.050,72  
651.322,40  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  681.461,27 

 
B.-  OA. RÀDIO CANET DE M AR 

a. Operacions corrents 121550.65 124417.85  -2867.20 

b. Altres operacions no financeres  659.25 -659.25 

1.Total operacions no financeres (a+b) 121550.65 125077.10 -3526.45 

2.Actius financers    
3.Passius financers    
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 121550.65 125077.10 -3526.45 
 

 
AJUSTOS 
 
 
4.Crédits gastats finançats amb romanent de 

tresoreria per despeses generals 

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici 

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici 

   

 
 
 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  -3526.45 

 
D) Romanents de crèdit: La proposta d’incorporació de romanents que obligatòriament s’ha 
d’incorporar en el pressupost de l’exercici 2011, de conformitat allò que estableix l’article 
47.5 del Reglament 500/1990, ascendeix a un total de 1.906.848,44 €. 

 

E) Romanent de tresoreria: El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a 
continuació: 

 

 
 

Ajuntament de Canet OA Ràdio Canet 

1. Fons líquids 485.606,72 8878.85 

2. Drets pendents de cobrament 4636.444,57 2384.86 

+ del Pressupost corrent 1.470.838,51 0

+ del Pressupost tancat 3.169.437,60 901.14

+ d´Operacions no pressupostàries 116.572,32 1483.72 

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 120.403,86 0

3. Obligacions pendents de pagament 3.893.781,77 11530.36 

del Pressupost corrent 2.724.749,87 5692.72 

+ del Pressupost tancat 40.951,11 814,64

+ d´Operacions no pressupostàries 2.253.772,25 5023.00 

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 1.125.691,46 0

I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.228.269,52 -266.65 

II. Saldos de dubtós cobrament 1.441.235,46  
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III. Excés de finançament afectat 1.800.959,51  
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) -2.013.925,45  

 

1.           Cal fer constar que en aplicació de les mesures de reducció en despeses 
de personal que va introduïr el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, el 
capitol I del Pressupost 2010 ha experimentat una reducció de 125.519,58€. 
Per donar compliment a l’article 14.a) de l’esmentat Reial Decret-Llei, s’aplica 
aquest import per sanejar en part el romanent de tresoreria negatiu de la 
darrera liquidació (RC 220100010788 de 30 de desembre 2010). 

 
 

2.  De conformitat amb els articles 191.2 de la RDL 02/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
article 101.1 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol 
primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, així com la regla 341.1. de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, 
per la qual  s'aprova l'Instrucció de Comptabilitat per l'Administració Local, es 
preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets 
pendents de  cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. 
Així s’han exclos d’aquest concepte les partides corresponents a subvencions 
corrents i de capital degudament justificades durant els darrers anys (Capitols 
quart i setè d’ingressos). El pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte 
de dubtós cobrament en 1.241.065,91€ respecte de lA’ juntament de Canet de 
Mar i  per import de 9.614,96€ respecte de l’OA Ràdoi Canet de Mar. Per la 
determinació d’aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat dels deutes, 
el seu import, la naturalesa dels recursos, i els percentatges de recaptació tant 
en  executiva  com   en  voluntària.  En  qualsevol  cas  això  no  implicaria 
l’anul· lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa. Els percentatges que 
s’han aplicat són els criteris mínims suggerits per la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya. 

 
 

Saldos de dubtós cobrament, a 31.12.2010 
 
Exercici 

Pendent capítols I a 
III 

 
Altres capítols 

 
Percentatge 

TOTAL SALDOS 
DUBTÓS 

COBRAM ENT 

2000 0,02 0,00 100% 0,02 

2001 217.009,95 0,00 100% 217.009,95 

2003 258.297,90 112.305,88 100% 258.297,90 

2004 190.942,37 1.500,00 100% 190.942,37 

2005 229.239,80 35.957,47 100% 229.239,80 

2006 184.062,00 25.194,98 100% 184.062,00 

2007 120.536,16 58.692,53 80% 96.428,93 

2008 277.222,49 217.299,37 40% 110.889,00 

2009 694.163,01 547.016,67 15% 104.124,45 

2010 1.004.820,83 466.017,68 5% 50.241,04 

 3.176.294,53 1.463.984,58  1.441.235,46 

 
Provisió per insolvències 

2010 1.441.235,46 
 
 

En quan a l’Organisme Autòmon RÀDIO CANET, no hi ha saldo pendent de cobrament, per 
la qual cosa la provisió d’insolvències es 0 en l’exercici 2010. 
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F) DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

Són les despeses que es financen totalment o parcialment amb ingressos de caràcter 
finalista (només es poden destinar a aquelles per a les quals han estat atorgats). 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 

 
El  detall  de  les  inversions  amb  finançament  afectat  en  l’exercici  2010,  són  les  que 
s’especifiquen a continuació: 

 
Número Denominació Despeses Previstes Ingressos Previstos 

 
1 

SUMINISTRE I COL.LOCACIÓ GESPA ARTIF.CAMP DE 
FUTBOL 

 
594.601,95 

 
594.601,95 

2 INFRAESTRUC. INFORMATIQUES - SERVIDORS 66.906,00 66.906,00 

3 MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC PASSEIG MARITIM 119.905,64 119.905,64 

4 MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC VARIS CARRERS 119.209,21 119.209,21 

5 AULA INFORMÀTICA VIL.LA FLORA 9.502,38 9.502,38 

6 IMPLANTACIÓ SERVEI DE RADIO PER INTERNET 8.999,27 8.999,27 

7 MILLORA INSTAL.LACIONS DE LA EMISS0RA RÀDIO CANET 31.001,00 31.001,00 

8 ADEQUACIÓ LOCAL SERVEIS SOCIALS N.MONTURIOL, 1-3 60.081,46 60.081,46 

9 REFORMA ELECTRICA BAIXA TENSIÓ BIBLIOTECA 174.872,95 174.872,95 

10 TÓTEM ULTIMÈDIA 16.820,00 16.820,00 

11 SENYALITZACIÓ PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL 13.722,80 13.722,80 

12 REFORMES MASOVERIA 104.842,26 104.842,26 

13 ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMATIC 8.188,41 8.200,00 

14 MOBILIARI BIBLIOTECA 30.103,00 30.103,00 

1 PATRIMONI DEL SOL 0,00 600.775,20 
 

Els projectes núm. 1 al 13 s’han finançat amb càrrec a les subvencions atorgades pel 
Ministeri d’Administracions Públiques de conformitat al Reial Decret-llei 13/2009 de 26 
d’octubre, pel qual es crea el FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT 
LOCAL (FEOLS). 

 
Durant   l’exercici   2010   s’ha   elaborat   l’estudi   dels   costos  del   projecte  d’inversions 
corresponent a l’urbanització del sector U7 poligon industrial, comptablement reflectit en els 
projectes anomenats 2003/2/INVER/1 i 2004/2/INVER/2. Fruit de l’analisi de tota la 
documentació relativa als ingressos i despeses de l’execució de les esmentades obres, en 
data 28 de març de 2011, s’ha emès l’informe que es transcriu a continuació: 

 
 

“INFORME CONJUNT DE SECRETARIA I INTERVENCIÓ. 
 

Núria Mompel i Tusell, secretaria  i Roser Argemi Villaescusa, interventora acctal., ambdues 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, emeten el següent 

 

I N F O R M E 

ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Canet de Mar va iniciar la promoció i gestió de la urbanització del Sector U/ 
“sector industrial”. 

 

Amb data 16 d’octubre de 2002 la Comissió d’urbanisme de Barcelona va aprovar el pla 
parcial del sector (publicat en el DOG 23/12/2002). Posteriorment s’aprova una modificació 
d’aquet Pla parcial la qual va esser publicada en el DOG de 22/5/2007. 

 

L’Ajuntament va aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació i el va inscriure en el 
Registre de la Propietat. 

 

Segons l’acta de l recepció de data 13 d’octubre de 2005, les obres d’urbanització van 
finalitzar i per tan es preceptiu elaborar la liquidació definitiva als efectes econòmics. 
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Per tal de calcular la liquidació definitiva s’ha de tenir en compte totes les despeses 
relacionades efectivament en el procés d’execució  (cost efectiu de l’obra de urbanització, 
despeses d’indemnitzacions, despeses notarials i de registre, etc...). 

 

Així mateix, cal tenir en compte la totalitat dels ingressos rebuts dels propietaris del sector 
en concepte de quotes urbanístiques girades per l’Ajuntament (sistema d’actuació de 
cooperació) 

 
 

CÀLCUL DELS INGRESSOS 
 
 

Els ingressos que s’han liquidat en concepte de quotes d’urbanització ascendeixen a un 
total de 5.412.639,38€, tenint en compte que 746.570,95 € corresponen al 16% de IVA 
deduïble en aquesta operació, en la qual cosa els ingressos nets són de 4.666.068,43€. 

 
 

QUOTES URBANÍSTIQUES SECTOR U7 
 

 amb iva inclòs sense iva 

1erA.QUOTA  411.542,44 € 354.777,97 € 

    
2a. QUOTA  2.570.116,44 € 2.215.617,62 € 

    
3a. QUOTA  1.285.058,22 € 1.107.808,81 € 

    
4a. QUOTA  596.267,02 € 514.023,29 € 

    
5a. QUOTA  411.218,64 € 354.498,83 € 

    
Aport. Arenys de Munt  138.436,62 € 119.341,91 € 

Telefonica de España SAU  13.859,92 € 11.948,21 € 

    
 TOTAL INGRESSOS 5.426.499,30 € 4.678.016,64 € 

 

 
D’aquesta quantitat, 138.436,62€(iva inclòs) corresponen a l’aportació econòmica que ha 
d’assumir l’Ajuntament d’Arenys de Munt en concepte de la participació de les obres de 
vialitat i xarxa de gas, en el percentatge que s’especifica a continuació, de conformitat a 
l’informe emès pel Sr. Jordi San Millan i Filbà, redactor del projecte i director de les obres 
d’urbanització del sector: 

 
 

OBRA ARENYS DE MUNT CANET DE MAR 

 % €(iva inclòs) % €(iva inclòs) 

VIALITAT 49,95% 125.999,16 € 50,05% 126.251,41 € 

XARXA GAS 49,95% 12.160,86 € 50,05% 12.185,21 € 

TOTAL  138.160,02 €  138.436,62 

 
L’Ajuntament  va  aprovar  reclamar  l’import  esmentat  mitjançant  decret  d’Alcaldia  núm. 
796/2008 de 1 d’agost 2008 i consultats els arxius municipals consta notificat degudament a 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt atorgant tràmit d’audiència. No consta que l’Ajuntament 
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d’Arenys de Munt hagi manifestat res al respecte amb la qual cosa pot entendres consentida 
aquesta obligació de pagament malgrat a dia d’avui, aquesta no s’hagi fet efectiva. No 
obstant l’anterior cal entendre aquesta quantitat com un ingrés pendent de cobrament. 

 
 

Els import totals especificats anteriorment  s’han de considerar com ingressos nets, és a dir, 
una vegada descomptades les indemnitzacions per afectacions i/o diferencies d’adjudicació 
dels següents propietaris: 

 
 

Indemintzacions:  TOTAL 

Joan Molist Riera 120.203,00 €  
Hereus J. Coll 3.992,62 €  
DG carreteres 9.325,52 €  
Joan Ripoll Puigvert 14.531,45 € 148.052,59 € 

 
Es fa constar que la   resta d’indemnitzacions per diferències d’adjudicació dels propietaris 
de la reparcel· lació van esser objecte de compensació en la primera quota urbanística, per 
tant els ingressos provinents de la primera quota s’han de considerar com ingressos nets. 

 
 

CALCUL DE DESPESES 
 
 

Per calcular la liquidació definitiva del projecte de reparcel.lació del sector U7, cal tenir en 
compte els costos que ha generat tot el procés de transformació del sòl. A continuació es 
detallen la totalitat de les despeses d’urbanització, en les que s’inclouen altres despeses 
que han d’anar a càrrec dels adjudicataris tals com: 

 
 

Certificacions polígon COPISA 
 

Inicial projecte 2003= 4.597.022,46 €  
Any 2004= 822.101,61 € 

Total obres 5.419.124,07 € 

  
 TOTAL IVA BASE 

Adjudicat COPISA= 4.172.255,26 €   
Certificació 1 174.004,72 € 24.000,65 € 150.004,07 € 

2 346.134,46 € 47.742,68 € 298.391,78 € 

3 524.749,94 € 72.379,30 € 452.370,64 € 

4 189.999,94 € 26.206,89 € 163.793,05 € 

5 432.775,58 € 59.693,18 € 373.082,40 € 

6 442.441,21 € 61.026,37 € 381.414,84 € 

7 356.397,99 € 49.158,34 € 307.239,65 € 

8 360.596,92 € 49.737,51 € 310.859,41 € 

9 366.648,19 € 50.572,16 € 316.076,03 € 

10 226.307,26 € 31.214,79 € 195.092,47 € 

11 288.880,18 € 39.845,54 € 249.034,64 € 

12 187.176,31 € 25.817,42 € 161.358,89 € 

13 61.488,77 € 8.481,21 € 53.007,56 € 

14 108.097,98 € 14.910,07 € 93.187,91 € 
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Altres despeses: Import Iva Total 

Registre propietat 27.717,48 € 4.434,80 € 32.152,28 € 

Vila-Salvanya 4.570,00 € 731,20€ 5.301,20 € 

Blanchart 142,43 € 22,79 € 165,22 € 

Dolors Clavell 2.000,00 € 320,00€ 2.320,00 € 

Notaria 2.041,69 € 323,72 € 2.365,41 € 

Generalitat de Catalunya 200,00 € - 200,00 € 

Antoni Roca 5.663,20 € 906,11 € 6.569,31 € 

Endesa 185.047,49 € 29.607,60 € 214.655,09 € 

Vicenç Puig 3.600,00 € 576,00 € 4.176,00 € 

Localret 1.948,03 € 311,68 € 2.259,71 € 

Equipt Tecnic Topog. 11.178,82 € 1.788,61 € 12.967,43 € 

Jordi Tio, arquit. 16.379,82 € 2.620,77 € 19.000,59 € 

EIPO 187.232,72 € 29.957,24 € 217.189,96 € 

Paviments Martin,claveg. 164.439,90 € 26.310,38 € 190.750,28 € 

Eugeni Gil 49.005,00 € 7.840,80 € 56.845,80 € 
Vial entre poligons,  Canet-Arenys de 
Munt 

 
119.341,91 € 

 
19.094,71 € 

 
138.436,62 € 

Provisió passatge 25.423,73 € 4.576,27 € 30.000,00 € (

Total altres despeses 805.932,22 €  935.354,90 € 

    
 

 
15 137.080,88 € 18.907,71 € 118.173,17 € 

16 17.756,72 € 2.449,20 € 15.307,52 € 

17 197.954,81 € 27.304,11 € 170.650,70 € 

18 68.887,56 € 9.501,73 € 59.385,83 € 

    
    
    

Total 4.487.379,42 €  3.868.430,53 € 

    
Major despesa - 315.124,16 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA 18%) 
 
 
 
 
 
 

COSTOS TOTALS sense iva amb iva 

   
 4.674.362,75 € 5.422.734,32 € 

 

 
Respecte Les despeses corresponent a les factures presentades per Construccions Cour i 
de conformitat a l’informe emès, el juny de 2008, pel director de les obres Sr. Jordi San 
Millan, es consideren despeses que han de esser assumides pel sector les factures núm. 
R2/06, R3/06 i R4/06 d’import total 56.845,80€(ivainclòs) . 

 
 

Així mateix, segons informe emès, l’abril de 2009, pel director de les obres, s’ha previst una 
dotació  econòmica  de  30.000,-€  per  l’execució  d’uns treballs  que  resten  pendents,  en 
concret pel traçat d’un passatge que connecta el Rial amb els terrenys externs del sector 
(nord-oest) entre les parcel.les núm. 2 i 3. 
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LIQUIDACIÓ DEFINITIVA: CONCLUSIONS 
 
 

Tenint en compte tot el que s’ha exposat, el resultat econòmic final de la liquidació definitiva 
del projecte de reparcel.lació del sector U7 industrial es el següent: 

 
 
 
 

total ingressos total despeses total saldo final 

   
4.678.016,64 € 4.674.362.75 € 3.653,89 € 

   
5.426.499,30 € 5.422.734,32 € 3.764,98 € 

 

 
A la vista de l’anterior resultat cal fer una esmena a l’informe d’Intervenció que consta en 

l’expedient d’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal, exercici 2009. Segons 
aquest, el projecte corresponent a l’urbanització del polígon industrial presentava una 
desviació acumulada positiva per import de 1.224.338,- € Considerant l’estudi efectuat en el 
present informe s’ha de concloure que tal desviació no es correspon amb la realitat, al 
contrari, aquest sobrefinançament de més de 1milió d’euros es fictici ja que el saldo final 
presenta un dèficit de finançament tal i com s’ha indicat. 

 
 

Així mateix, en l’informe econòmic-financer elaborat pel Gabinet Tècnic d’Auditoria i 
Consultoria, S.A., el novembre de 2010, que analitza la situació financera a 31 de desembre 
de 2009, si fa constar la següent limitació a l’abast : 

 
 

“L’Ajuntament ha ajustat en el càlcul de l’estat del romanent de tresoreria de 
l’exercici 2009 un import de 2.546.369,-€ en concepte d’excés de finançament 
afectat. Dins d’aquest import s’inclou el projecte “Urbanització del sector U7 
industrial” amb un excés de finançament afectat a 31 de desembre de 2009 de 
1.243.888,-€. 

 

Aquest projecte va finalitzar a l’exercici 2005 essent l’acta de recepció de l’obre de 
13 d’octubre de 2005. El cost total del projecte ascendeix a 4.487.415,-€. 

 

El detall de l’excés de finançament afectat d’aquest projecte a 31 de desembre de 
2009 classificat per fons de finançament és el següent: 

 
 

-Quotes urbanístiques                                         1.051.522,-€ 
 

-Aportació Ajuntament Arenys de Munt                      20.049,-€ 
 

-Préstecs a llarg termini                                            3.494,-€ 
 

-Altres                                                                 168.823,-€ 
 
 

1.243.888,-€” 
 
 

Aquesta limitació a l’abast que reflecteix un excés de finançament en els mateixos termes 
que l’informe de la liquidació de l’exercici 2009, igualment s’ha de considerar esmenada 
d’acord amb les conclusions del present informe, conseqüentment, el romanent de tresoreria 
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afectat de l’exercici 2009 s’ha d’entendre corregit a la baixa , doncs tal i com s’ha dit, no 
existeix tal desviació positiva en l’esmentat projecte. 

 
 

Núria Mompel i Tusell Roser Argemi Villaescusa 
 
 
 
 

Secretària Interventora acctal.” 
 
 

Cal fer constar que en base a l’anterior informe s’ha corregit les dades dels projectes amb 
finançament afectat corresponents al projecte d’urbanització del sector U7 poligon 
industrial(2003/2/INVER/1 i 2004/2/INVER/2), amb la qual cosa a 31 de desembre de 2010 
és regularitza la comptabilitat de l’Ajuntament resultant que la despesa a incorporar amb 
finançament  afectat  ascendeix  a  un  import  total  de  1.800.959,51€.  Aixó  suposa  una 
afectació ala baixa en el romanent de tresoreria per despeses generals en l’exercici 2010, 
que en l’exercici   2009 era de -3.346.945,96 i en l’exercici 2010 queda per import de - 
2.013.925,45. 

 
OA Ràdio Canet: No té despeses amb finançament afectat. 

 
G) OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

 
Són operacions conformades per ingressos i despeses que no són pròpies de l’Ajuntament 
sinó  que  aquest  fa  d’intermediari,  retenidor  a  compte  o  dipositari  de  fiances.  També 
s’utilitzen aquests tipus d’operacions per comptabilitzar ingressos o despeses que 
posteriorment s’aplicaran al pressupost. 

 
DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 

 
Els deutors no pressupostaris ho són per  un import de: 

Ajuntament de Canet de Mar 116.572,32 € 

O.A.  Autònom Ràdio Canet      1.483.72 € 
 

CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 
 

Ajuntament de Canet de Mar: 
Els creditors no  pressupostaris ho  són  per un  import  de  2.253.772,25 €.  Les dades 
quantitativament més importants són: 

 
Fiances 708.746.83€ 
Operació de tresoreria 1.000.000,- 

€ 
 

OA Ràdio Canet: 
En l’exercici del 2010 s’ha regularitzat el saldo del compte d’IRPF per import de 6.343,44 
que correspon a exercicis  anteriors i  que en el seu dia es varen pagar a traves de les ctes. 
De l’Ajuntament, per tant, els creditors no pressupostaris de l’OA Ràdio Canet ho són per un 
import de 5.023 €, i 

 
INGRESSOS PENDENTS D’APLICACIÓ: 
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Ajuntament de Canet de Mar: 
El d’ingressos pendents d’aplicació tenen un import de 113.730,53 € corresponents a 
ingressos en comptes operatius que s’han aplicat provisionalment a la comptabilitat i estan 
pendents d’aplicació definitiva. En aquest import s’hi inclouen  99.870,61 corresponents a 
les obres d’un pou d’aigua realitzats per Sorea, pendent de compensar un cop aprovada la 
liquidació de la concessió de l’exercici 2009 i 2010 i 13.859,92 import liquidat per Telefònica 
d’infraestructures del Projecte del Pol. Industrial sector U-7. 

 
OA Ràdio Canet: No té ingressos pendents. 

 
PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ 

 
Ajuntament de Canet de Mar: 
Els pagaments pendents d’aplicació per import de 1.125.691,46 € a pagaments realitzats 
sense consignació pressupostària i que per tant no correspon descomptar-los en l’apartat 
d’obligacions pendents de pagament del romanent de tresoreria. L’anàlisi d’aquests 
pagaments pendents d’aplicació és la que tot seguit s’exposa: 

 
Nom terc. Concepte Import 

BANC DE SABADELL COMISSIO AVAL FINS 26-1-2010 8.267,87 € 

BANC DE SABADELL COMISSIO LI.PRESTEC 9583 11.090,00 € 

BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC 5336 JULIOL 10 3.879,31 € 

BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC 5336 AGOST 2010 3.893,05 € 

BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC 5336 SETEMB.2010 3.906,84 € 

BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC 5336 OCTUBRE 2010 3.920,68 € 

BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC NOVEMBRE 10 3.934,56 € 

BANC DE SABADELL INTERES.PRESTEC NOVEM.2010 6.469,17 € 

BANC DE SABADELL AMORTIT.PRESTEC 12/09 3.948,50 € 

BANC DE SABADELL INT.PRESTEC 12/10 6.469,17 € 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA 

 
AMORTIT. 3er.TRIM.2010 

 
25.000,00 € 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA 

 
PAG.INT. OPER.TRES. 3ER.TRIM.2010 

 
1.584,69 € 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA 

 
AMORTIT.PRESTEC 4RT.TRIM.2010 

 
25.000,00 € 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
S.A. 

 
PAG. INTERESSOS 

 
4.429,15 € 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
S.A. 

 
PAG. INTERESSOS, ASSEGUR. 

 
4.416,41 € 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
S.A. 

 
AMORTIT.PRESTEC 9599 DEL 4-6 AL 4-9-10 

 
6.250,00 € 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
S.A. 

 
AMORTIT.PRESTEC 9599 DEL 4-9 AL 4-12-2010 

 
6.250,00 € 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
S.A. 

 
AMORTI.PRESTEC 9921 4RT.TRIM.2010 

 
27.845,68 € 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 
S.A. 

PAG. INTER.PREMUTA FINANCERA DELS 
PRESTECS 

 
3.682,05 € 

CAIXA CATALUNYA TARRAGONA 
MANRESA 

PAG. INTERESSOS PRESTECS 
REAFINANÇAMENT 

 
1.972,16 € 

CAIXA CATALUNYA TARRAGONA 
MANRESA 

INT. CANCEL.LACIÓ PRESTECS PER 
REFINANÇAMENT 

 
12.992,82 € 

 
CAIXA DE CATALUNYA 

AMORTIT.PRESTEC 3er.TRIM. 2010 PRESTEC 
1148 

 
15.836,06 € 

 
CAIXA DE CATALUNYA 

AMORTIT.PRESTEC 3er.TRIM. 2010 PRESTEC 
1045 

 
4.845,00 € 

 
CAIXA DE CATALUNYA 

AMORTIT.PRESTEC 3er.TRIM. 2010 PRESTEC 
2404 

 
9.807,59 € 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 

 
AMORTIT. 2ON.TRIM.2010 PRESTEC 9473 

 
22.554,84 € 

CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 

 
AMORTIT.3ER.TRIM.2010 PRESTEC 9473 

 
22.560,25 € 
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CAIXA PENEDES INTERESSOS OP.TRESOR. 3.250,00 € 

CAIXA PENEDES INT.OP.TRES,. 2 I 3 TRIM.2010 I COMISSIONS 911,10 € 

CAIXA PENEDES INT.OP.TRES,. 2 I 3 TRIM.2010 I COMISSIONS 11.120,93 € 

CAIXA PENEDES COMISSIONS OP.TRESORERIA 9.730,38 € 

CAIXA PENEDES PAG. INTERESSOS FACTORING 3.304,78 € 

CAJA MADRID INTERESSOS OP.TRES. DEL 21-8 AL 21-11-09 4.895,66 € 

CAJA MADRID AMORTI. JUNY 2010 PRESTEC 29291 26.672,47 € 

CAJA MADRID ULTIMA AMORTIT.PRESTEC 29291 JULIOL 2010 37.140,01 € 

CAJA MADRID AMORTIT. MAIG PRESTEC 9291 37.164,47 € 
 
CAJA MADRID 

AMORTIT. .PRESTEC 25/66 DEL 29/5 AL 
29/6/2010 

 
13.991,28 € 

CAJA MADRID INT.OP.TRES. DEL 25/7 AL 25/8/2010 2.279,54 € 

CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 2566 AGOST 2010 14.021,54 € 

CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 2566 9/10 14.038,36 € 

CAJA MADRID INTERESSOS OP.TRES. SETEM.2010 2.447,83 € 

CAJA MADRID AMORT.EXTROAR.PRESTEC 8635 19.039,06 € 

CAJA MADRID PAG. INT. OP. TRE. OCTUBRE 2010 2.353,99 € 

CAJA MADRID AMORTIT. I INT.PRESTEC 82566 OCTUBRE 2010 14.330,30 € 

CAJA MADRID AMORT. PRESTEC 2566 NOVEM.2010 14.057,27 € 

CAJA MADRID INT. OP. TRES. NOVEM.2010 2.438,24 € 

CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 2566 JULIOL 2010 14.004,73 € 

CAJA MADRID INT.OP.TRESORERIA JULIOL 2010 2.198,30 € 

CAJA MADRID INT.OP.TRES. DESEMBRE 2010 2.489,87 € 

CAJA MADRID AMORTIT.PRESTEC 25/66 DESEMBRE 2010 14.076,59 € 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME CONVENI GOSSERA 2007 FINS 2008 43.594,97 € 
 
CONSUM S.COOP.V. 

AMORTIT.COMPRA EDIF.ODEON, QUOTA 
AGOST 2010 

 
2.696,48 € 

CONSUM S.COOP.V. AMORTIT. EDIF.ODEON, SETEM.2010 795,89 € 

CONSUM S.COOP.V. AMORTIT. EDIF.ODEON, SETEM.2010 1.900,59 € 
 
CONSUM S.COOP.V. 

AMORTIT.COMPRA EDIF.ODEON, OCTUBRE 
2010 

 
793,51 € 

 
CONSUM S.COOP.V. 

AMORTIT.COMPRA EDIF.ODEON, OCTUBRE 
2010 

 
1.902,97 € 

 
CONSUM S.COOP.V. 

AMORTIT. COMPRA EDIF.ODEON, NOVEMBRE 
10 

 
791,13 € 

 
CONSUM S.COOP.V. 

AMORTIT. COMPRA EDIF.ODEON, NOVEMBRE 
10 

 
1.905,35 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, resta retribució recaptació juliol 

 
2.184,00 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
Orgt, retribució recaptació multes juliol 

 
5.071,90 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, retribució recaptació multes agost 

 
5.788,10 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, retribució recaptació agost 

 
9.214,16 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
Dif. per omissio ap. 3200470002888 

 
0,56 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, retribucio recaptació multes setembre 

 
2.107,09 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, retribució recaptació setembre 

 
2.402,20 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, retribució recaptació ocbre. 07 

 
2.626,96 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, EMUNERACIÓ MULTES OCTUBRE 

 
5.671,14 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, remuneració rescaptacio novembre. 

 
29.086,18 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, remuneració recaptació multes novbre. 

 
4.091,13 € 
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ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
Orgt, retribució recaptación multes desembre 

 
2.977,13 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, despesa recaptacio desembre 

 
1.972,10 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
Orgt.interessos brestretes mensuals 2007 

 
5.802,69 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
Orgt. Recp.pendents 2006 i exercicis anteriors. 

 
225.152,15 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, taxa gestio multes octubre 

 
3.803,34 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, compensació gestio tributs novembre 

 
28.505,89 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, taxa gestió multes novembre 

 
6.533,06 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
ORGT, devol. ingrés indegut . 

 
244,92 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
LIQ.MULTES JULIOL 2009 

 
4.433,49 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERVEI DE RECAPT. AGOST 2009 

 
12.137,44 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECAPT. MULTES AGOST 2009 

 
3.439,14 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV. RECAPT.MULTES SETEM.09 

 
6.095,17 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
RESTA SERV. RECAPT. SETEM.09 

 
2.206,48 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECATP.MULTES OCTUBRE 09 

 
6.916,24 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECAPT. NOVEMBRE 2009 

 
32.404,63 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECAP. NOVEMBRE 2009 

 
5.484,79 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECAP. MULTES DESEMBRE 2009 

 
3.068,34 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
RESTA SERV.RECAP. OCTUB.2010 

 
17.903,06 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
MULTES NOVEMBRE 2010 

 
5.522,30 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECAP. DESEM.2010 

 
1.543,65 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
SERV.RECAP.MULTES 12/10 

 
3.929,56 € 

ORG.AUTONOM LOCAL DE GESTIO 
TRIBUTARIA 

 
Orgt, servei recaptació 2003 i 2004 

 
82.944,68 € 

SIS SERVEIS I EQUIPS D'IMPRESSIÓ S.L. PAG. FRA.22688/1 377,63 € 
 
TRESORERIA GRAL. SEGURITAT SOCIAL 

RESTA APORT. SEG. SOC. NOM.DESEMBRE 
2010 

 
16.510,22 € 

 
UNION DE GESTION HIPOTECARIA, SL 

PROV. FONS DESPESES PRESTEC 
HIPOTECARI 

 
6.396,50 € 

   
 TOTAL PAGAT PENDENT D'APLICAR 1.125.691,46 € 

 
OA Ràdio Canet: 
En l’exercici 2010, no hi ha despeses pendent d’aplicar. 

 
CONCLUSIONS: 

 
D’acord amb la normativa aplicable el romanent de tresoreria negatiu s’ha d’eliminar durant 
l’exercici pressupostari en què s’aprova la liquidació i l’exercici següent (és a dir exercicis 
2011 i 2012). 
Vist que el Pla de Sanejament financer 2010-2013, aprovat amb data 15 d’abril de 2010 en 
el  Ple  de  l’Ajuntament,  preveu  l’eliminació  del  romanent  de  tresoreria  negatiu,  i  la 
reconducció al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Tenint en compte que 
els estats resultants de la present liquidació pressupostaria, exercici 2010,   no s’ajusten a 
les previsions aprovades en el Pla de sanejament es necessari: 
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-Comunicar a la Direcció General de Política financera, mitjançant els models normalitzats, 
el resultat de la liquidació de l’exercici pressupostari a 31 de desembre de 2010. 
- Modificar en conseqüència el Pla de sanejament financer 2010-2013 a resultes de la 
liquidació aprovada de l’exercici 2010. 

 
FONAMENTS JURÍDICS: 

 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 

partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses  autoritzades  i  compromeses,  les  obligacions  reconegudes,  els  pagaments 
ordenats i els realitzats. 

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets 
reconeguts i anul· lats així com la recaptació neta. 

3. S’ha complert el que estableix l’article 92 i següents del RD 500/1990, de 20 d'abril, 
pel  que  es  desenvolupa el  capítol  primer  del  títol  sisè  de  la  Llei  39/1998,  de  28  de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 

4. Pel Secretari i l’Interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb 
l’article 191.3 del RDL 02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
En ús de les atribucions que em confereixen l’article 21.1.f. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 53.1. del DL 2/2003, de 
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i article 16 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 
1986. 

 
Per la present RESOLC: 

 
PRIMER.-  Aprovar  la   liquidació  del   pressupost   de  l’exercici  2010  corresponent  a 
l’Ajuntament de Canet de Mar i a l’OA Ràdio Canet. 

 
SEGON.- Informar al Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar en la primera sessió ordinària 
que hi hagi. 

 
TERCER.- 
- Comunicar a la Direcció General de Política financera, mitjançant els models normalitzats, 
el resultat de la liquidació de l’exercici pressupostari a 31 de desembre de 2010. 
- Modificar en conseqüència el Pla de sanejament financer 2010-2013 a resultes de la 
liquidació aprovada de l’exercici 2010. 

 
QUART.- En compliment d’allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 de 
març,  pel  qual  s'aprova el  Text  Refós de  la  Llei  Reguladora de  les Hisendes Locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio Canet a la 
delegació  d’Hisenda  i  al  Departament  d’Economia  i  Finances  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 

 
Ho mana i signa l’alcalde, a la Vila de Canet de Mar, a 28 de febrer de 2011 

 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la interventora accidental, el qual consta a 
l’expedient, el Ple municipal es dóna per informat dels acords següents: 

 
PRIMER.- Donar-se per informat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’organisme autònom de Ràdio Canet, aprovat 
per Decret de l’Alcaldia número 176/2011, de 28 de febrer. 
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SEGON.- En compliment d’allò que es disposa a l’article 193 del RDL 02/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
trametre còpia de la liquidació de l’Ajuntament de Canet de Mar i de l’OA Ràdio 
Canet a la delegació d’Hisenda i al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que encara que no calgui votar aquest punt, sí que hi vol fer 
algun comentari. Explica que la conclusió de l’anàlisi d’aquest assumpte és que s’ha 
tancat  molt  ràpid  i  de  qualsevol  manera.  L’herència  que  quedarà  d’aquesta 
legislatura serà preocupant i difícil de digerir. Queda un deute bancari de 10 milions 
d’euros, el 77% dels ingressos corrents, i això impedeix endeutar-se més a llarg 
termini, la qual cosa limita les inversions municipals. La situació a curt termini és 
encara més preocupant, ja que l’Ajuntament ha de fer front a uns pagaments a 
creditors per import de 7,7 milions d’euros, mentre que els cobraments en el mateix 
període són de 4,9 milions d’euros, la qual cosa produeix un dèficit de 2,8 milions. 
El resultat que dóna el balanç és degut als ingressos de l’immobilitzat i de 
subvencions de capital i no pas a una bona gestió. Per conèixer la situació real en 
què es troben les finances municipals s’ha d’esperar l’informe de l’auditoria. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que en el pressupost de l’any 
2010, l’Ajuntament ha fet un esforç important per controlar la despesa i entre aquest 
control i l’informe sobre el tancament del polígon industrial queda palès que s’ha 
reduït el romanent negatiu de tresoreria en un milió d’euros. Aquest és un camí 
adequat, cal temps per arribar a una situació òptima, però es va en la bona direcció. 
Pel que fa a l’informe de l’auditoria, ja ha explicat anteriorment que estava pendent 
del tancament del polígon industrial.  Gràcies  a la  secretària  i a  la  interventora 
accidental de l’Ajuntament s’ha pogut dur a terme aquest tancament i, per tant, s’ha 
pogut veure que l’excés de cobrament que en principi estava triplicat no era així. 
Així,  doncs,  ja  que  s’ha pogut  tancar  aquest assumpte  es  mirarà d’incloure a 
l’informe de l’auditoria però si la Diputació considera que no és oportú incloure-ho, 
la setmana vinent els en passaran una còpia. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual explica que si ha dit que 
li semblava que s’havia tancat molt ràpid és perquè en el balanç figura una partida 
que es diu despeses pendents d’aplicació per valor d’1.354.262 euros, despeses 
que no s’han fet entrar en el compte d’explotació. Encara que la situació fos positiva 
amb 600.000 euros, quan s’entrin aquestes despeses tornarà a ser negativa. Per 
això comenta que s’ha tancat molt ràpidament. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que li consta que s’hi ha treballat 
durant moltes hores i que no hi ha hagut cap mica de precipitació i cedeix la paraula 
a la interventora accidental, la senyora Roser Argemí Villaescusa. 

 
Pren la paraula la senyora Roser Argemí Villaescusa, interventora accidental de 
l’Ajuntament, la qual explica que d’aquest import que està pendent d’aplicar, la 
quantitat d’1.125.000 euros està pagat, és a dir que no es deu, només s’ha d’aplicar 
al pressupost que li correspongui perquè es pugui reflectir el fet que a Tresoreria ja 
s’ha pagat. 
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Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual vol aclarir, però, que 
aquest romanent positiu que ara hi ha, si es comptabilitzés aquesta quantitat de 
despesa deixaria de ser positiu. 

 
Pren  la  paraula  la  interventora  accidental,  la  qual  explica  que  en  el  Pla  de 
sanejament de l’any 2010 hi havia previstos uns refinançaments, alguns es van 
poder  tirar  endavant  i  d’altres  no,  perquè  s’hi  va  votar  en  contra  i  aquestes 
despeses estaven previstes en un d’aquests finançaments. Aquest fet va fer pujar 
aquest pendent d’aplicar perquè un tant per cent molt elevat és l’amortització d’un 
refinançament que no s’ha dut a terme. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde,  el  qual  convida  al  senyor  Laureà  Gregori 
Fraxedas perquè vingui a l’Ajuntament a resoldre qualsevol dubte que tingui sobre 
aquest assumpte. 

 
6.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ COMPTE D’EXPLOTACIÓ ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL CURS 2009-2010 

 
Vist   el   compte   d’explotació   del   servei   públic   d’Escola   Bressol   Municipal, 
corresponent al curs escolar 2009-2010, presentat per l’empresa concessionària 
Suara  Serveis SCCL,  en data 18 de novembre  de 2010, de conformitat  a allò 
establert en la clàusula 7 del plec regulador de la concessió. 

 
Atès que aquest Ajuntament va encarregar, per compte del concessionari, una 
auditoria externa per a la fiscalització dels comptes segons allò que disposa la 
clàusula 7.2 del plec, mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 969/2010, de 19 de 
novembre, a l’empresa Gassó Auditores, SLP. 

 
A la vista de l’informe de procediments elaborat pel Censor Jurat de Comptes Sr. 
Jordi Valldepérez i Castillo, relatiu al Compte de Pèrdues i Guanys de l’Escola 
Bressol de Canet de Mar, durant el període comprès entre els dies ú d’agost de 
2009 i 31 d’agost de 2010, les conclusions del qual impliquen els següents ajustos 
en els comptes de la concessionària: 

 
- Les despeses de primer establiment van ésser comptabilitzades l’exercici 

anterior;  quedant-ne  un  romanent  suficient  per  a  suportar  la  despesa 
d’aquest exercici. Per tant, consideren que la despesa comptabilitzada per 
2.041 euros no és imputable a aquest exercici. 

- No  consideren  la  despesa  en  cafè  per  597  euros  com  una  despesa 
imputable al projecte, si bé l’Ajuntament sí que ho considera sempre i quan 
aquest només s’utilitzi com a mesura d’hospitalitat per a visites a l’escola. 

- La despesa en auditoria està infravalorada en 70,80 €. 
- La  despesa  corresponent  a  provisió  d’indemnització  de  personal  de 

15.873,15 € hauria de ser suportada pel fons per aindemnitzacions i no com 
a despesa de l’exercici. La situació actual d’aquest fons és: 

 
Provisió 2008/2009 40.151,97 
Provisió 2009/2010 15.873,15 
Indemnitzacions 2009/2010 - 597,65 

 
Total 55.427,27 
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- El  plec  de  clàusules  d’explotació  disposa  que  la  despesa  en  benefici 
industrial no podrà superar el 10% de l’import acceptat pel Departament 
d’Educació i Universitats de la Generalitat per cada usuari multiplicat pel 
nombre real d’usuaris. Tenint en compte que l’import per infant subvencionat 
per al generalitat és de 1.800 € i que l’escola té162 alumnes, l’import que 
pertocaria és de 29.160 €, el qual representa un auj st de 360 € al respecte 
de l’import inclòs al balanç. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per onze vots a favor dels regidors 
Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 
Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol 
Pacheco Martos, Òscar Figuerola Bernal, Rafel Dulsat Ortiz i Pere Serra Colomer, i 
sis vots en contra dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà,  Jesús  Marín  Hernández,  Josep  Alboquers  Petitbó,  Mercè  Pallarolas 
Fabré i Àngel López Solà: 

 
PRIMER.- Aprovar els comptes d’explotació del servei públic d’Escola Bressol 
Municipal El Palauet, corresponent al curs escolar 2009-2010, presentat per 
l’empresa concessionària Suara Serveis SCCL, bo i introduint les rectificacions 
resultants de l’auditoria efectuada per Gassó Auditores SLP, en data 11 de febrer 
de 2011. 

 
SEGON.- Determinar que l’import pendent de liquidar per part de l’Ajuntament de 
Canet de Mar corresponent al curs escolar 2009-2010, puja la quantitat de 165.177 
€. 

 
TERCER.- Disposar que l’excedent dels ingressos de l’explotació corresponent al 
curs escolar 2009-2010, això és 65.592,02 €, es destinaran principalment a 
l’arranjament del sistema de calefacció, a l’establiment de mesures de seguretat per 
als accessos de l’escola i 7.709,36 € es destinarana reduir l’import de les tarifes 
que correspon satisfer a les famílies per al curs escolar 2011-2012. 

 
QUART.- Notificar aquest acord a la concessionària del servei i a la Tresoreria 
municipal per tal que en prenguin coneixement. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que aquest tema és el tancament del 
curs anterior, 2009-2010. L’empresa presenta els seus comptes, que són auditats 
per una empresa externa triada per l’Ajuntament. Un cop feta, s’incorporen les 
modificacions que calen als comptes, tenint en compte l’auditoria i es porta a 
aprovació  del  Ple.  Aquest  any,  el  tancament  ha  estat  amb  un  excedent  dels 
ingressos que es destinaran a diferents tipus d’arranjaments. També hi ha 7.700 
euros que aniran destinats a reduir l’import de les tarifes que pagaran aquest any 
les famílies usuàries. 

 
Pren la paraula el senyor 
 
 Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, el qual explica que 
aquesta auditoria ha trobat alguna discrepància amb els comptes presentats per 
Suara que no són massa importants, però sí que n’hi ha una de destacable, ja que 
són 15.873,15 euros que l’empresa tracta com una 
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despesa i l’auditoria tracta com una provisió del fons d’indemnitzacions. Explica que 
és un tema que ve de lluny, ja que la concessionària sempre vol eludir aquest fons i 
ha estat, any rere any, un punt d’enfrontament. Pensa que l’Ajuntament l’hauria 
d’obligar a complir-ho, en primer lloc perquè és el que ha de fer i en segon lloc, 
perquè l’auditoria així ho diu. Pel que fa a la resta, el seu vot serà favorable si se li 
assegura que l’empresa complirà amb allò que mana l’auditoria pel que fa a aquest 
fons d’indemnitzacions. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que l’empresa té un benefici industrial que puja a gairebé 
30.000 euros, la qual cosa vol dir que és un negoci que dóna benefici a qui l’explota 
i, a més a més, l’altre benefici es reparteix en el mateix edifici. Reconeix que els 
altres anys no s’ho havia mirat, però considera que fora bo incloure l’amortització de 
la inversió. Explica que l’exercici 2002-2003 es va fer una inversió de 200 milions de 
pessetes i la inversió s’amortitzava en 10 anys. Per això considera que val la pena 
que consti en algun lloc, ja que són diners que any rere any serveixen per pagar la 
hipoteca. El seu vot serà favorable. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que en l’aprovació dels comptes del curs 2008-2009, en què es 
va produir un benefici de 90.567 euros, el seu grup ja va manifestar que aquesta 
situació no era la que s’havia de produir en un servei públic i que el que s’havia de 
fer era reduir les quotes i beneficiar els usuaris del servei o reduir l’aportació de 
l’Ajuntament  i  beneficiar  tots  els  contribuents.  La  resposta  va  ser  que  aquest 
exercici no havia estat normal perquè s’havia hagut d’habilitar instal·lacions extres 
per assumir la demanda provocada per la manca de places i que en el pròxim curs 
es corregiria. Ara  constaten que no ha estat així,  un cop més s’ha produït  un 
benefici de 65.592 euros. Atès que l’article 7 del Plec de clàusules que regeix la 
concessió diu que el compte d’explotació s’ha de presentar equilibrat, es pot deduir 
que la vessant econòmica de l’escola bressol no s’està gestionant correctament i 
perjudica o als usuaris o les arques municipals i, conseqüentment, a tots els 
contribuents.  Per  altra  banda,  també  hi  ha  altres  assumptes  que  creu  que  la 
regidora hauria d’explicar. En primer lloc, demana el destí que se li ha donat al 
benefici del curs 2008-2009, que és de 90.567 euros segons l’Ajuntament o 143.053 
euros segons l’auditoria externa. En segon lloc, pregunta com és possible que la 
concessionària pugui aguantar un deute de 165.177 euros, sense patir problemes 
financers  o  de  funcionament.  Aquest  import  suposa  el  23%  del  pressupost  de 
l’escola bressol. En tercer lloc, pregunta pel destí que es vol donar al benefici del 
curs 2009-2010, és a dir 65.592 euros. Creu que no es pot dir que es destinaran 
principalment a l’arranjament del sistema de calefacció i a l’establiment de mesures 
de seguretat als accessos de l’escola sense fixar cap quantitat, sinó que s’ha de 
reflectir l’import exacte dels projectes si és que realment existeixen, si no es vol 
donar la sensació de falta de rigor i de gestió dels recursos que paguen tots els 
canetencs. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que la quantitat a 
què es refereix el senyor Pere Serra es remunta a l’època en què es va haver de 
subrogar el personal que treballava a l’escola bressol quan inicialment no estava 
previst al Plec de condicions. Comenta que cada vegada que es parla de l’escola 
bressol surt aquest tema, però que el tornarà a explicar. Aquest any es fa el mateix 
que es va fer l’any passat, és a dir, es fa la provisió d’aquest any, que s’afegeix a la 
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previsió   de   l’any   passat,   perquè   si   arriba   el   moment   en   què   l’empresa 
concessionària no continua amb la concessió de l’escola i ha d’indemnitzar els 
treballadors, es compti amb un fons per poder fer-ho. A continuació, passarà a 
respondre al senyor Òscar Figuerola, al qual explica que no s’ha incorporat mai 
l’amortització de l’edifici. Això representaria fer una modificació del contracte perquè 
la  concessió  està  prevista  sense  tenir  en  compte  l’amortització.  Demana  a  la 
senyora secretària que aclareixi si seria possible fer-ho, a la qual cosa la senyora 
secretària explica que seria complicat perquè faria variar l’estudi de viabilitat. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que el que ha 
volgut dir era que seria interessant saber què es paga cada any d’amortització 
d’aquest edifici. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que això sí que és 
possible saber-ho mirant les inversions de l’Ajuntament. Continua explicant que 
l’empresa concessionària té un benefici de 30.000 euros, que és el que està previst 
al Plec de condicions. Explica que aquest cop s’ha fet reunions amb tots els grups 
per explicar els números amb la màxima transparència. Es va fer una reunió prèvia 
abans de l’auditoria amb l’empresa, es va explicar el tancament del curs anterior 
amb la màxima transparència. Aquest tema de la transparència i la insistència en 
dubtes en la gestió de l’escola bressol no té sentit. Explica que el benefici d’aquest 
any, que també consta a l’auditoria, ha estat amb els serveis extraordinaris. Sempre 
es fa una previsió dels nens i les nenes que es quedaran al menjador i a fer les 
hores extraordinàries i la previsió va quedar molt per sota del que ha succeït. 
Aquest any es preveu que aquests serveis extraordinaris no tindran tanta demanda 
perquè hi ha menys famílies que utilitzen aquests serveis. Aquests 65.000 euros es 
reverteixen en el servei. Hi ha una comissió de seguiment formada per personal de 
l’Ajuntament, personal de l’empresa i pares i mares que decideix en què es 
reverteixen aquests diners. Aquest any s’ha prioritzat el sistema de calefacció i les 
mesures de seguretat per als accessos. Ara s’estan demanant els pressupostos i 
amb els pressupostos a la mà es veurà què és el que realment es pot fer. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual vol recordar a la regidora que quan un censor jurat de comptes fa 
una excepció és una cosa important i l’excepció que ha fet és que aquests 15.873 
euros que l’empresa els posa com a despesa, el censor els compta com a una 
provisió i pregunta si es farà aquesta correcció. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que l’auditoria ja ho 
recull, que és una de les correccions que s’ha fet als comptes. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual comenta que en cap 
moment ha parlat que no hi hagi transparència. Ha demanat el destí del benefici del 
curs 2008-2009, la qual cosa la regidora no ha contestat i li ha fet una altra 
observació respecte al benefici d’aquest curs, que li sembla que hauria tingut més 
credibilitat si hagués presentat les inversions a les quals el vol destinar, amb un 
pressupost més clar. També li ha demanat que contestés com una empresa pot 
aguantar un deute tan important com el que té l’Ajuntament amb Suara. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que el deute de 
165.000 euros té una explicació que està recollida al Plec de condicions, ja que es 
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preveu que hi haurà unes aportacions mensuals per onze mensualitats amb una 
aportació a final de l’any. Aquesta aportació no serà el total, però l’empresa ja sabia 
aquestes condicions i cada any se’n fa la regularització. Explica que el destí del 
benefici del curs 2008-2009 va ser diferents arranjaments de manteniment per a 
l’edifici de l’escola bressol, tot pactat amb les famílies i l’empresa. Explica que li farà 
arribar tota la documentació que detalla tots els arranjaments que s’han dut a terme. 
Comenta que si aquest any no s’utilitza tot el romanent que s’ha produït amb els 
arranjaments que s’han pensat, se’n faran d’altres, ja que el manteniment d’una llar 
d’infants de 164 nens i nenes és molt important. 

 
7.- APROVACIÓ DE LES TARIFES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PER 
AL CURS 2011-2012 

 
Atès que en data 7 de juliol de 2008, es va procedir a la formalització del contracte 
per a la gestió del servei públic d’escola bressol municipal per als anys 2008-2013. 

 
Atès que la clàusula 8.3 del plec de clàusules d’explotació que regeix l’anterior 
contracte disposa que el concessionari tindrà dret a la revisió anyal de les tarifes 
que garanteixi l’equilibri econòmic del contracte. Abans del 31 de març de cada any 
el  concessionari  presentarà  la  proposta  de  tarifes  i  el  compte  d’explotació 
provisional per al curs següent i l’Ajuntament resoldrà en el primer ple ordinari 
ulterior a aquella data límit. 

 
Vista la proposta de tarifes per al curs 2011-2012, presentada per la concessionària 
en data 16 de març de 2011. 

 
Vist l’informe emès per la Secretària de la Corporació en data 22 de març de 2011 
que es transcriu íntegrament a continuació: 

 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació amb 
la modificació de les tarifes que recapta el contractista del servei públic de l’escola 
bressol municipal, emeten el següent 

 
INFORME 

 
L’entrada en vigor de la nova Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
(LGT), el passat 1.7.04, ha significat un canvi important en la concepció de la 
naturalesa jurídica (tarifes o preus privats, preus públics i taxes) que constitueixen 
la contraprestació dels serveis públics en els que existeixen uns usuaris que, amb 
llurs aportacions, contribueixen totalment o parcial al seu finançament. Estableix, en 
efecte, l’article 2.2.a) LGT: 

 
Taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa 
o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització 
d’activitats en  règim de  dret  públic  que  es  refereixin,  afectin  o  beneficiïn de 
manera particular a l’obligat tributari, quan els serveis o activitats no siguin de 
sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin 
pel sector privat. 

 
La problemàtica que suscita aquesta norma ve de lluny; i és que quan la 
contraprestació es gestiona per un empresari privat la lògica contractual xoca amb 
la tributària i obliga a qualificar (la contraprestació) com a preu privat i no com a 
taxa. Tanmateix, abans de la LHL de 1988 i de la LTPP de 1989, el RSCL de 1955 
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no havia tingut dificultat en conciliar taxa i concessió; pot consultar-se el seu article 
155. 

 
La LGT dóna un nou redactat a l’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i 
Preus Públics (LTPP), per tal d’adaptar el concepte de taxa a la LGT; tanmateix, no 
modifica l’article 20 del TRLHL. Ara bé, a la vista de l’article 1.1. LGT no hi ha dubte 
que aquesta llei serà aplicable en primer lloc a totes les AA.PP. L’únic dubte vindria 
donat pel fet que el TRLHL de 5.3.04 és posterior a la LGT, ara bé: 

 
a)   l’article 20 del TRLHL de 2004 no suposa cap novum respecte de la de 

1988 en la redacció donada per la Llei 25/1998, de 25 de juliol. 
 

b)   el TRLHL entrà en vigor el 10.3.04 (D.F. Única) mentre que la LGT ho feu 
l’1.7.04, tenint, doncs, la consideració de lex posterior. 

 
Veiem, doncs, que en la nova definició de taxa s’inclouen tots els elements que la 
STC 185/1995, de 14 de desembre (que es pronuncià sobre la constitucionalitat de 
la LTPP) i la ulterior STC 233/1999, de 16 de desembre (que emetia el seu judici 
respecte de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals 
-LHL) definiren com a consubstancials a les prestacions patrimonials de caràcter 
públic, donant lloc a la modificació de la LHL de 1988 que operà a través de la Llei 
25/1998, de 13 de juliol. 

 
Recordem, encara, que l'article 31.3 de la Constitució (CE) estableix que només 
podran establir-se prestacions personals o patrimonials de caràcter públic d'acord 
amb  la  llei.  Recordem,  també,  que  l'article  133.1  CE  declara  que  la  potestat 
originària per establir tributs correspon exclusivament a l'Estat, mitjançant llei. 

 
No oblidem, tampoc, que la STC 233/1999 aplicà la doctrina de l'anterior STC 
185/1995 al text original de la LHL i no al modificat per la Llei 25/1998.  Aquesta 
doctrina pot resumir-se així: 

 
a)         el concepte constitucional de prestació patrimonial de caràcter públic és 

més ampli que el de tribut -la prestació patrimonial seria el gènere i el tribut 
l'espècie. La nota que atribueix a un ingrès la qualitat de prestació patrimonial 
de caràcter públic és la seva coactivitat, en els termes que serà definida pel 
propi TC. 

 
b)          és coactiva l'obligació quan s'imposa al particular per un ens públic o 

quan no neix d'una activitat voluntària de l'obligat. En aquest darrer supòsit 
s'enquadra el que s'ha denominat recepció i sol.licitud obligatòria. Pel demés, el 
propi TC declara que l'obligació no sorgeix d'una activitat voluntària de l'obligat 
i, per tant, és coactiva: 

 
-si el bé o el servei és objectivament indispensable per a satisfer 

necessitats  bàsiques  de  la  vida  personal  o  social  de  l'obligat  al 
pagament. 

 
-si el bé, el servei o l'activitat es presten per l'ens públic en posició de 

monopoli de iure o de facto. 
 

La concurrència de qualsevulla de les notes precedents comporta la presència de 
l'element coactivitat en l'obligació i, amb ell, el fet que ens trobem davant d'una 
prestació patrimonial de caràcter públic, amb independència que hagi estat 
dissenyada pel legislador com a tribut o com a preu públic. 
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Quan l'obligació no sigui coactiva, això és, quan el servei o activitat, a més de ser 
de  recepció  voluntària  tingui  alternatives  efectives  en  el  sector  privat,  seran 
exigibles preus públics, en els termes de l'article 41.1 TRLHL. A diferència de les 
taxes, la quantia de les quals constitueix un sostre, l’import dels preus públics 
constitueix un terra, ja que l’article 44.1 TRLHL només es preocupa d'assegurar que 
el seu import cobreixi el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada. Aquesta 
absència de límit màxim o per dalt, no és possible en les prestacions patrimonials 
de caràcter públic, per quant comportaria una renúncia plena del legislador en favor 
dels ens locals, desapoderament que la 
reserva legal del 31.3 CE proscriu. És en aquest marc jurídic que hem d'entendre 
l'abast de la STC 233/1999. 

 
Fins ara dèiem que quan les tarifes no eren percebudes per una Corporació local o 
per una entitat de dret públic, és a dir, quan eren percebudes per persones o 
societats de dret privat, ja es tracti de societats d’ens públic (gestió directa), de 
societats  d’economia  mixta  (gestió  indirecta)  o  més  simplement  de  gestors 
indirectes en qualsevulla de les modalitats que admeten que el gestor recapti 
directament de l’usuari el preu del servei prestat (concessió, arrendament en la 
modalitat de l’article 262 del TRLMC1  i, en el seu cas,   gestió interessada) ja no 
podrem qualificar les tarifes de taxes. 

 
Al marge de l’àrida discussió doctrinal suscitada al respecte, val a dir que quan 
aquestes eventuals tarifes no participin en absolut de cap dels elements que el TC 
ha qualificat com a coactius, i a més, siguin recaptades i patrimonialitzades per 
empreses privades, val a dir que no existirà cap problema per qualificar-les de 
preus privats, com és el cas que ara ens ocupa. 

 
En efecte, en el nostre cas les tarifes de l’escola bressol neixen d’una activitat 
voluntària de l’usuari, puix que no són de sol· licitud ni recepció obligatòria; no es 
tracta d’un servei objectivament indispensable per a satisfer necessitats bàsiques 
de la vida personal o social i, a més, el servei es presta en el propi municipi per 
l’empresa privada, no existint, per tant, monopoli. Si a això s’hi afegeix que les 
tarifes les recapta i les patrimonialitza el contractista, hem de concloure: 

 
a)   que la contraprestació que paga l’usuari no és una taxa ni un preu públic sinó 

una tarifa o preu privat, circumstància que fa que ens moguem en l’àmbit de la 
potestat tarifària i no de la tributària. 

 
 

b)   que   la   modalitat  de   gestió   indirecta   és,   forçosament,  un  arrendament 
d’instal· lacions, puix que l’element essencial de l’arrendament de mitjans és 
que les tarifes no les recapti l’arrendatari. 

 
 

c)  la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya té declarat que 
l’arrendament continua sent una forma de gestió indirecta dels serveis públics, 
si més no a Catalunya. 

 
 

La STS de 2-7-99 -Az. 7094- declara que és precís distinguir según que la tarifa de 
suministro de agua potable corresponda a la prestación del servicio por un 
concesionario, o según se preste directamente por el Ayuntamiento. En el primer 
caso, nos hallamos ante un precio privado, pues ésta es la relación entre el 
concesionario y los consumidores, y en este supuesto la potestad tarifaria le 
corresponde al Ayuntamiento, ente concedente (...) que elabora la correspondiente 

 
1  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
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propuesta que eleva a la Comunidad Autónoma. En el segundo caso, al prestar el 
propio Ayuntamiento directamente el servicio de suministro de agua potable, las 
tarifas tienen la naturaleza jurídico-tributaria de tasas, y por tanto, su modificación 
debe seguir la tramitación propia de las ordenanzas fiscales. 

 
Una altra sentència en aquest sentit és la STS de 30.4.2001 -Az. 4719- segons la 
qual la más reciente jurisprudencia de este Tribunal Supremo, en cuanto resuelve 
que las prestaciones que los usuarios abonan al concesionario de un servicio, no 
son  tasas  ni  prestaciones  patrimoniales  de  carácter  público  en  el  sentido  del 
artículo 31.3 de la Constitución, sino contraprestaciones al servicio prestado por el 
concesionario que éste hace suyas por título de derecho privado, sin perjuicio de la 
intervención  que  la  Administración  concedente  puede  tener  en  su  fijación  en 
ejercicio  de  la  potestad  tarifaria  que  le  corresponde,  distinto  de  la  potestad 
tributaria. 

 
Així les coses, podem concloure que tenen la naturalesa de tarifes o preus privats 
les contraprestacions per serveis de titularitat pública prestats indirectament per 
gestors privats, sempre i quan siguin satisfetes directament pels usuaris al gestor 
del servei, en el marc d’una relació contractual de dret privat entre l’usuari i el 
gestor, i no s’ingressin en el pressupost de cap Administració, més encara quan el 
servei públic de què es tracti, com és el cas, no participi de cap dels elements que 
el tribunal constitucional vincula al concepte coactivitat. 

 
Per acabar, tan sols cal dir que la modificació d’unes tarifes com les presents, que 
no es sotmeten a prèvia autorització de la Comissió de Preus de Catalunya, n’hi ha 
prou amb la seva aprovació plenària, no havent-se de seguir cap altre tràmit.” 

 
Vist l’informe emès en data 22 de març de 2011 per la interventora accidental, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
 

“1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE 
 

a) Destinatari 
Ajuntament Ple en sessió de 31 de març de 2011 

 
b) Objecte 
L’objecte  d’aquest  informe  el  constitueixen  les  dades  subministrades  pel 
concessionari del servei públic d’escola bressol SUARA SERVEIS SCCL referent a 
la proposta de quotes per al curs 2011-2012 

 
2. SUPÒSIT DE FET 

 
L’empresa  SUARA  SERVEIS  SCCL,  concessionària del  servei  públic  municipal 
d’escola bressol, ha presentat una proposta d’actualització de les tarifes del servei 
per al curs 2011-2012. La tarifa actual és de 132,29 € i la tarifa proposada pel 
concessionari per  al  curs  2011-2012 és  de  135,50  € mensuals.  D’altra  banda, 
proposa un augment de les quotes per activitats complementàries d’un 2,34%. 

 
 

Tot  seguit  s’exposen  les  variacions  proposades  per  l’empresa  i  la  comparació 
referent a les del curs 2009-2010 tenint en compte les dades econòmiques 
corresponents a la liquidació aprovada del curs 2009-2010. Les dades econòmiques 
corresponents al curs 2011-2012 s’han calculat sobre una previsió de 164 alumnes. 
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 Previsió 
curs 2010-2011 
sobre  164 places 

Proposta variació 
curs 2011-2012 
sobre  164 places 

 
Variació 
absoluta 

 
Variació 

percentual 

Despeses de personal 601.330,61 € 619.370,53 €  18.040 € 3,00% 
Manteniment 14.024,87 € 14.445,62 € 421 € 3,00% 
Neteja 41.950,34 € 42.027,86 € 78 € 0,18% 
Assegurances 9.131,90 € 9.405,86 € 274 € 3,00% 
Material didàctic 7.344,69 € 7.565,03 € 220 € 3,00% 
Material fungible 8.568,81 € 8.825,87 € 257 € 3,00% 
Consums 12.531,34 € 12.907,28 € 376 € 3,00% 
Prevenció riscos laborals 2.936,53 € 3.024,63 € 88 € 3,00% 
Comunicacions 3.640,90 € 3.750,12 € 109 € 3,00% 
Auditoria 2.550,24 € 2.626,75 € 77 € 3,00% 
Altres 641,74 € 646,33 € 5 € 0,72% 
Menjador i serv. Compl. 116.860,51 € 100.074,46 € -16.786 € -14,36% 
Despeses generals i B.I 29.520,00 € 29.520,00 € 0 € 0,00% 
Total  despeses 851.032,48 € 854.190,34 € 3.158 € 0,37% 
Cost del servei 734.171,97 € 754.115,88 € 19.944  € 2,72% 

 
 

a) Despeses de personal 
 

Es produeix un increment de 18.040 €, és a dir un 3% que s’explica per la previsió de 
l’actualització dels sous dels treballadors segons conveni. 

 
b) Neteja de l’escola bressol 

 
La  partida destinada a  neteja es  conté  bastant, incrementant només un  0,18% 
respecte del cost previst per al curs 2010-2011 (en termes absoluts 78 €). 

c) Assegurances i revisions periòdiques 

L’augment respecte al curs 2010-2011 és d’un 3%  (en termes absoluts 274 €). 
Aquest augment es justifica per la previsió d’augment de l’IPC. 

 
d) Proposta d’increment 

 
El concessionari proposa un increment de la quota d’un 2,4%, tenint en compte que 
4.240,70 € que correspondria pagar a les famílies són assumides per l’Ajuntament 
amb càrrec a l’excedent produït en la liquidació del compte d’explotació del curs 
2009-2010. Així doncs, es fixa la seva quantia en 135,50 euros/mes. Amb aquest 
criteri, el finançament de l’escola bressol queda establert tal com es detalla a 
continuació. 

 
PROPOSTA 

Quota mensual 135,50 € 2,4 % 
 

Ingresos quotes anuals       244.442,00 €             32,41 % 
Aportació Generalitat          295.200,00 €             39,15 % 
Aportació Ajuntament         206.764,52 €             27,42 % 
Excedent curs 09-10           7.709,36 €                 1,02 % 

 
Total finançament               754.115,88 €           100,00% 
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e) Menjador i Serveis complementaris 
 

Pel que fa als serveis complementaris el concessionari ha previst una reducció del 
14,36%, això perquè es preveu que donada la situació de crisi econòmica actual i 
haurà un menor número de usuaris. 

 
3. LEGISLACIÓ APLICABLE 

 
La clàusula 6a del contracte de concessió que regula la retribució del concessionari 
estableix: 

 
“Una aportació de l’Ajuntament de Canet de Mar, per un màxim de 2.876 euros per 
plaça i curs, el que suposarà els 2/3 del seu cost global, excloent d’aquest cost 
l’amortització  de  l’immoble  i  equipament  lliurat  per  l’Ajuntament  i  les  despeses 
derivades   d’activitats   accessòries,   però   nol 
conservació de l’immoble, instal.lacions, mobil 

les   despeses   d’entreteniment   i 
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Vist l’informe emès en data 22 de març de 2011 per la tècnica d’Educació, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“Maria Artigas Gurri, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar, en relació 
a la sol· licitud de revisió de preus públics per al curs 2011-2012 del contracte de 
gestió del servei d’escola bressol “El Palauet”, emeto el següent 

 
INFORME 

 
Primer.- L’empresa SUARA presenta proposta de modificació del preu del contracte 
complint els trets generals expressats a la clàusula 8a del plec de clàusules 
d’explotació i la clàusula 4a del contracte de gestió formalitzat en data 7 de juliol de 
2008. S’adjunta proposta presentada per SUARA. 

Segon.- El preu final calculat i proposat per al curs 2011-2012 és de 754.115,88€ 

Tercer.-  S’ha estudiat les variacions proposades per empresa concessionària per al 
curs 2011-2012, les quals, posades en relació amb la proposta de preus acceptada 
per al curs 2010-2011, són les següents: 

 
a)  Pel personal equip educatiu es proposa un increment de 18.040€ que representa 
un increment del 3% i que es correspon a la puja de l’IPC. 

 
b)  Per  manteniment un  increment  de  421€  (3%)  que  reflecteix  la  puja  de  l’IPC, 
malgrat que des d’aquest curs l’empresa assumeix les tasques de manteniment dels 
patis exteriors. 

 
c) Pel que fa a la neteja es produeix un increment total de 78€ (0, 19%). 

 
d) Per subministraments i serveis és produeix un increment del 3% (1.405€ en valors 
absoluts) que es correspon a la pujada de l‘IPC. 

 
e) Per despeses generals i benefici industrial l’import que es proposa 29.520€ 
compleix allò que estableix el plec de condicions sobre el límit màxim del benefici, 
que no pot superar el 10% de l’aportació del Departament d’Educació, tenint en 
compte que l’aportació prevista per al curs 11-12 és de 295.200 €. 

 
Quart.- Pel que fa a les tarifes proposades per al curs 2011-2012, que es transcriuen 
a continuació, i a l’espera de l’informe d’Intervenció, no es troba cap proposta 
incorrectament justificada.     Concretament la quota d’escolaritat     i els serveis 
complementaris s’apugen 2,4% i la quota pel servei de menjador un 3% de mitjana. 

 
Quota escolaritat  

Curs 11-12 

Mensualitat 135,50€ 
Mensualitat família nombrosa 121,95€ 
Mensualitat 2 germans o bessons 203,25€ 
Mensualitat 3 germans o trigèmins 272,36€ 
Quota serveis complementaris1 hora extra diària  

Curs 11-12 

½ hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 13,29€ 
1 hora extra diària. Quota mensual. Usuari fix 26,58€ 
½ hora extra diària. Usuari esporàdic 1,81€ 
1 hora extra diària. Usuari esporàdic 3,64€ 
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Quota servei  menjador  

Curs 11-12 

Menú diari i monitoratge. Usuari fix 6,32€ 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 6,88€ 
Berenar fix 0,56€ 
Berenar esporàdic 0,69€ 

 
Conclusió 

 
Proposo aprovar tant la proposta de tarifes com la revisió de preus presentada per 
SUARA.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per onze vots a favor dels regidors 
Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, 
Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol 
Pacheco Martos, Òscar Figuerola Bernal, Rafel Dulsat Ortiz i Pere Serra Colomer, i 
sis vots en contra dels regidors Laureà Gregori Fraxedas, M. Assumpció Sánchez 
Salbanyà,  Jesús  Marín  Hernández,  Josep  Alboquers  Petitbó,  Mercè  Pallarolas 
Fabré i Àngel López Solà: 

 
ÚNIC.- Aprovar les noves tarifes referides a la totalitat dels serveis de l’escola 
bressol municipal, a aplicar durant el curs 2011-2012, en els termes següents: 

 
Servei Import 
Mensualitat 135,50 € 
Mensualitat dos germans o bessons 203,25 € 
Mensualitat tres germans o trigèmins 272,36 € 
Mensualitat família nombrosa 121,95 € 
1 hora acollida tot el mes 26,58 € 
½ hora acollida tot el mes 13,29 € 
1 hora extra esporàdica 3,64 € 
½ hora extra esporàdica 1,81 € 
Menú diari menjador i monitoratge. Usuari fix 6,32 € 
Berenar. Usuari fix 0,56 € 
Menú diari i monitoratge. Usuari esporàdic 6,88 € 
Berenar. Usuari esporàdic 0,69 € 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que l’increment per a les quotes 
mensuals és d’un 2,43%, per sota de l’increment de l’IPC, i el dels serveis 
complementaris està al voltant d’un 3%. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal,  el  qual  explica  que  sempre  ha  defensat  que  els  augments  de 
l’Ajuntament havien d’estar a la línia de l’IPC. Aquest cop ho està, per tant, el seu 
vot serà favorable. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que el seu vot també serà favorable. Recorda que quan es 
va obrir l’escola bressol l’any 2003, la quota era de 120 euros i ara se’n paguen 
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135.  Pensa  que  la  comparació  d’aquestes  mensualitats  amb  d’altres  escoles 
bressol municipals d’altres municipis es prou bona. Comenta que tan de bo tots els 
problemes de l’Ajuntament fossin què fer amb els excedents dels diferents serveis 
que dóna la corporació. És un bon exemple de funcionament. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que aquest benefici ve perquè les quotes són altes. Comenta 
que es podrien rebaixar i beneficiar als usuaris d’aquest servei. S’ha de tenir en 
compte que el tipus de concessió d’aquesta empresa, li correspon per contracte un 
tant per cent de benefici industrial, sobre la totalitat de la despesa. Això no incentiva 
el fet que l’empresa tingui un al·licient per reduir despesa, ja que com més alta sigui 
la despesa, més alt serà el benefici industrial. Pel que fa als preus que es proposen, 
considera que no és oportú augmentar-los, primer pel fet que es podria aplicar el 
benefici del curs 2009-2010 a reduir aquestes tarifes i del que es produirà amb tota 
seguretat el curs 2010-2011 si no es modifica el sistema de càlcul de les tarifes. 
Comenta que aquest preu és excessiu per a una escola bressol que està 
subvencionada. Explica que si en una empresa privada paguen, per exemple, 240 
euros, es podria deduir que si les dues terceres parts del cost del servei fos 
subvencionat, els usuaris pagarien una quota de 80 euros, 55 euros menys cada 
mes. Segons la regidora, hi ha més personal treballant i el servei és millor, però la 
pregunta és si aquest millor servei val 55 euros més al mes. Creu que hi ha alguna 
cosa més i que s’ha de revisar el mètode de càlcul, com ja van proposar l’any 
passat. En segon lloc, és una qüestió tècnica; l’article 6 del Plec de clàusules diu 
que l’aportació de l’Ajuntament serà com a màxim de 2.876 euros per plaça. Com 
que s’han previst 164 places, l’import de l’Ajuntament no pot superar la quantitat de 
471.664 euros. S’explicita que el finançament d’aquesta aportació serà en part amb 
una subvenció de la Generalitat i una altra part amb fons propis. El pressupost per 
al curs 2011-2012 contempla una aportació de la Generalitat de 295.200 euros i de 
l’Ajuntament de 206.764, en total 501.964 euros, superant l’import que fixa el Plec. 
Com a conclusió, doncs, considera que s’ha de refer el pressupost, perquè es 
compleixi aquesta  condició. També comenta que a la Comissió Assessora van 
advertir que hi havia un preu que no tenia sentit i observa que ja s’ha arranjat. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual explica que a la Comissió 
Assessora  es  van  adonar  que  hi  havia  un  error  de  transcripció  i  que  es  va 
solucionar de seguida, no era un error en el càlcul de les tarifes. Explica que ha 
donat totes les facilitats possibles per deixar ben clar el funcionament de l’escola 
bressol, però l’actitud del senyor Laureà Gregori demostra que només té ganes de 
fer demagògia. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual comenta que potser no 
s’ha entès la seva explicació. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que és una llàstima que la 
legislatura estigui arribant a la fi, ja que seria molt interessant que el senyor Laureà 
Gregori els presentés un estudi sobre els càlculs que explica en el Ple, per veure si 
realment els poden entendre. 
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8.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38, TAXA PER 
L’ESTACIONAMENT  DE  VEHICLES  DE  TRACCIÓ  MECÀNICA A 
L’APARCAMENT PROVISIONAL D’ESTIU HABILITAT AL COSTAT DE LA 
PLATJA 

 
Atès que l’any 2010 es va detectar la necessitat de regular l’estacionament de 
vehicles de tracció mecànica en una zona propera a la platja durant els mesos 
d’estiu, ja que durant aquest període es constatava una manca de llocs 
d’estacionament en aquesta zona i calia facilitar la rotació de vehicles. 

 
Atès que el Ple municipal, en sessió ordinària de data 27 de maig de 2010 va 
acordar aprovar provisionalment l’ordenança fiscal número 38, taxa per 
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament provisional d’estiu 
habilitat al costat de la platja (Annex 1), la qual es va publicar en el BOP de data 11 
d’agost de 2010. 

 
Atès que d’acord amb l’article 5.2 d’aquesta Ordenança, la quantia que regula 
aquest servei és de 3 euros al dia, amb una tarifa especial de temporada de 45 
euros al mes per al període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 
2010. 

 
Atès que d’acord amb l’article 7 l’acreditació de la taxa per l’aparcament dels 
vehicles en la zona assenyalada en dies laborables i festius, de dilluns a diumenge, 
de 09.00 hores a 20.00 hores. 

 
Atès que el resultat de l’aplicació d’aquesta Ordenança fiscal no va ser prou 
satisfactori pel servei per la qual havia estat creada, motiu pel qual es considera 
necessari aprovar-ne una modificació en els articles comentats, els quals queden 
de la manera següent: 

 
Article 5.2: 

 
Pels supòsits d’estacionament de vehicles de durada limitada es pren com a base 
per al càlcul, el temps que s’utilitzarà l’estacionament regulat. La quantia exigible 
serà la que resulti d’aplicar les tarifes següents: 

 
- Tarifa general: 3€ al dia 

 
Article 7: 

 
L’acreditació de la taxa es produeix per l’aparcament dels vehicles en la zona 
assenyalada anteriorment a l’article 1 en els dies i en l’horari següents: 

 
- Dissabtes, diumenges i festius de 09.00 hores a 20.00 hores. 

 
Atès que amb relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció de les normes afectades. 

 
Atès que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 
58/2003, de 17 de novembre, General Tributària (endavant LGT) ja que aquestes 
han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i la normativa de legal aplicació, de 
conformitat  amb  la  proposta  de  l’Alcaldia,  s’acorda  per  nou  vots  a  favor  dels 
regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, Albert Lamana 
Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín Casares, Marisol 
Pacheco Martos i Pere Serra Colomer, sis abstencions dels regidors Laureà Gregori 
Fraxedas, M. Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep 
Alboquers Petitbó, Mercè Pallarolas Fabré i Àngel López Solà i dos vots en contra 
dels regidors Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz: 

 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 38, 
taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a l’aparcament provisional 
d’estiu habilitat al costat de la platja, la qual queda redactada de la manera següent: 

 
Article 5. Quantia. Bases i tarifes 

 
1) La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa 
continguda en l’apartat següent. 

 
2) Pels supòsits d’estacionament de vehicles de durada limitada es pren com a 
base per al càlcul, el temps que s’utilitzarà l’estacionament regulat. La quantia 
exigible serà la que resulti d’aplicar les tarifes següents: 

 
- Tarifa general: 3€ al dia 

 
Article 7: 

 
L’acreditació de la taxa es produeix per l’aparcament dels vehicles en la zona 
assenyalada anteriorment a l’article 1 en els dies i en l’horari següents: 

 
- Dissabtes, diumenges i festius de 09.00 hores a 20.00 hores. 

 
SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de la modificació de l’Ordenança fiscal 
número 38 durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província i en un 
dels diaris de major difusió de la província. 

 
Durant el període  d’exposició  pública de  l’ordenança, els qui tinguin un  interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del TRLRHL, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats. 
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TERCER.-  Trametre  al  Departament  de  Governació  de  la  Generalitat,  aquests 
acords, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu 
l’article 2.) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria 
d’hisendes locals als Departaments de Governació i d’Economia i Finances. 

 
Pren la paraula la senyora Coia Galceran Artigas, tinenta d’alcalde de Seguretat 
Ciutadana, la qual explica que aquesta modificació és deguda als suggeriments que 
es van fer en el Ple d’aprovació d’aquesta mateixa ordenança ara fa un any. Des de 
l’oposició i des de la mateixa població es va suggerir que s’havia de bonificar els 
ciutadans  de  Canet.  Després  de  veure  totes  les  possibilitats,  han  arribat  a  la 
conclusió que aquest sistema és el més idoni. Aquest sistema també permet que 
amb dos vigilants n’hi hagi prou i, per tant, se’n contractarà un de menys. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquest servei era deficitari, tot i que per a la gent de 
Canet  era  molt  car.  Aquesta  fórmula  que  proposen  avui  és  coherent,  ja  que 
afavoreix a la gent de Canet i és més viable econòmicament per a l’Ajuntament. El 
seu vot serà favorable. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que l’any passat es va fer un estudi de viabilitat econòmic i 
es creia que amb aquest aparcament no només es podien pagar els tres sous dels 
vigilants, sinó que també es podia arranjar algun altre aparcament. No va resultar 
així. Explica que perquè el seu grup hi voti a favor, aquest aparcament hauria de ser 
gratuït per als residents de Canet, cosa que es podria acreditar d’alguna manera 
senzilla, amb el DNI o amb un certificat d’empadronament. Creuen que la gent que 
va aquella platja és gent que va molt carregada, perquè si es va a la platja amb 
poca cosa, s’hi va a peu. Volien presentar-hi una esmena en aquest sentit de 
gratuïtat, però no han tingut temps, per tant, el seu grup hi votarà en contra si 
aquesta ordenança queda tal i com està. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que la reforma que s’ha fet aquest 
any ha estat prou important i ara falta veure quin resultat dóna. Per tant, aquesta és 
l’única modificació que es farà a aquesta ordenança, en aquest moment. 

 
9.- MODIFICACIÓ ESTATUTS FUNDACIÓ ELS GARROFERS 

 
Vist el certificat emès per la secretària del patronat de la Fundació Els Garrofers, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
CERTIFICAT ACTA DE LA SESSIÓ DEL PATRONAT DE LA 

FUNDACIÓ PRIVADA ELS GARROFERS 
 

Na  M.  Rosa  Rovira  Galceran  ,  major  d’edat  ,  amb  DNI  xxxxxx  amb  domicili  a 
Canet  de  Mar  (08360  Barcelona  )  ,  c/  xxxxx  ,  en  qualitat  de  Secretaria de la 
FUNDACIÓ PRIVADA ELS GARROFERS , amb NIF G-64544364, inscrita en el 
Registre de Fundacions amb el núm. d’inscripció 2340 i domiciliada a Canet de Mar , 
carrer Josep Baró , núm. 32 

 
CERTIFICA : 
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- Que en l’acta de la sessió del PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ELS 
GARROFERS , celebrada el dia 5 d’octubre del 2010 , i consten com assistents  en 
qualitat de patrons, les persones següents : 

 
Sr. Joaquim Mas Rius ,  amb DNI xxxxxx 
Sra.  Catalina Forcano Isern, amb DNI xxxxxx, i domicili a Canet de Mar (08360) 
, carrer xxxxx . 
Sra. Maria Soledad Pacheco Martos .  amb DNI xxxxxx, i domicili a Canet de Mar 
(08360 ), carrer xxxxx 
Anna Segura Vila , amb DNI xxxxx amb domicili a Canet de Mar (08360) carrer 
xxxxxx 
Sr. Àngel López Solà , amb DNI xxxxx ,i amb domicili a Canet de Mar (08360) 
carrer xxxxxxx 
Sr. Oscar Figuerola Bernal, amb DNI xxxxxxx 

 
A la sessió també van assistir: 

 
Tresorera no patró : Julia-Teresa Guyal Cantal , amb DNI xxxxxx 
Secretaria no patró : Rosa Rovira Galceran , amb DNI xxxxxxx 

 
Dins el punt de l’ordre del dia corresponent, es van prendre entre d’altres, i per 
unanimitat els següents acords: 

 
ACORDS 

 
-     Adequar el text a la igualtat de gènere. 
-     Aprovar i acceptar per majoria l’adaptació dels Estatuts de l’ Entitat a la Llei 
4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya . 

•   Modificació de l’article 8 dels Estatuts, que queda redactat de la següent manera: 

Article 8.- Composició. 
 

1.El Patronat estarà constituït per un mínim de tres i un màxim d’11 patrons. El primer 
Patronat   serà   designat   en   l’escriptura   fundacional   i   en   aquesta   escriptura 
s’assegurarà la representació de l’associació veïnal TERRA I CEL, amb domicili a 
Canet de Mar. Podran formar part del Patronat tant les persones físiques com les 
jurídiques amb els límits establerts per al llei. 

 
 

2.  L’Alcalde de l’Ajuntament  de Canet  de  Mar  serà  en  tot  cas  el  president  del 
Patronat, en el qual s’integrarà l’associació TERRA I CEL veïna de Canet de Mar. 

 

3. El nombre de patrons que s’integrin designats per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en la seva qualitat de fundador, serà en tot moment igual o superior a la meitat més 
un de la totalitat dels patrons. 

 

4.  Un  dels  patrons  haurà  de  ser  designat  d’entre  els  representants legals  dels 
residents de la Fundació, en la forma que es determini en els estatuts de l’associació 
que legalment es constitueixi. 

 

5. Els patrons designats per l’Ajuntament, juntament amb el designat per l’associació 
TERRA I CEL, a proposta de la presidència i per majoria absoluta, nomenaran la 
resta de patrons fins arribar al nombre màxim de 11. 

 

•   Modificació de l’article 9 dels Estatuts, que queda redactat de la següent manera: 

Article 9.- Duració del mandat i acceptació del càrrec 
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1. Els patrons romandran en llurs càrrecs quatre anys, podent ésser renovats en ells 
successives vegades. En tot cas tant el mandat dels patrons municipals, com el dels 
no  municipals,  coincidirà  amb  el  de  la  Corporació  municipal  de  Canet  de  Mar. 
Finalitzat el mandat tots els patrons romandran en el seu càrrec, si bé habilitats 
únicament per adoptar acords relatius a l’administració ordinària de la FUNDACIÓ fins 
a  la  constitució  del  nou  Ajuntament,  moment  en  el  que  cessaran  tots,  essent 
substituïts   en l’administració ordinària pel nou president del   Patronat. A aquests 
efectes s’entendrà per administració ordinària únicament l’adopció d’aquells acords 
que resultin indispensables per a la conservació del patrimoni de la FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS  o per el seu bon govern ordinari , i els que no admetin demora, en tot 
cas sense perjudici per a la fundació. Aquests acords, tant del Patronat cessant com 
del President entrant, hauran d’ésser necessàriament convalidats pel nou Patronat 
que s’acabi constituint, en la primera reunió que celebri. 

 

2. Els patrons podran romandre en llurs càrrecs mentre no incorrin en cap de les 
causes de cessament previstes a l’article següent. Els patrons municipals seran 
nomenats pel Ple de l’Ajuntament dins el mes següent de la seva constitució i cada 
vegada que es produeixi un canvi d’alcalde. Els patrons no municipals designats per 
l’associació TERRA I CEL, seran nomenats per la Junta Rectora de l’associació  dins 
del mes següent de la constitució del nou Ajuntament. La resta de patrons seran 
nomenats en  la  forma  establerta a  l’article  8.4  d’aquests estatuts  dins  del  mes 
següent de la constitució del nou Ajuntament. 

 

En  cas  de  renuncia,  mort  o  incapacitat  correspondrà  a  la  Junta  Rectora  de 
l’associació veïnal TERRA I CEL, al Ple de l’Ajuntament o als patrons municipals 
juntament amb el designat per l’associació TERRA I CEL, en el seu cas, la designació 
del patró substitut. El president de la Fundació s’adreçarà per escrit a l’Ajuntament, a 
l’Associació Terra i Cel o al patronat, si s’escau,  i li atorgarà un termini de 10 dies 
perquè designi les persones que hauran d’ocupar el càrrec de patró de la FUNDACIÓ 
ELS GARROFERRS. En els 10 dies següents l’entitat comunicarà al President el nom 
del designat o designats. En la propera sessió que celebri el Patronat serà convocat 
el nou patró designat, el qual prendrà possessió i acceptarà expressament el seu 
càrrec, el qual exercirà pel temps que restés a la persona substituïda. 

 

3. Els      patrons iniciaran l’exercici de llurs funcions després d’haver acceptat 
expressament el càrrec en document públic, en document privat, mitjançant 
compareixença  realitzada   a   l’efecte   en   el   Registre   de   Fundacions,   o   per 
compareixença davant del propi Patronat, en tot cas mitjançant signatura legitimada 
per notari. 

 

•   Modificació de l’article 11 dels Estatuts que queda redactat de la següent manera: 
 
 

Article 11. Organització interna del Patronat 
 

1. La presidència del Patronat l’ostentarà perpètuament el fundador, això és, 
l’Ajuntament de Canet de Mar, que l’exercirà a través del seu alcalde president. El 
president ostenta les funcions següents : 

 

la  representació  de  la  FUNDACIÓ  ELS  GARROFERS  davant  tota  classe  de 
persones, autoritats i entitats públiques o privades, exercitant tots els drets , accions i 
excepcions i seguint per a tots els seus tràmits, instàncies incidències i recursos 
quants procediments, expedients, reclamacions i judicis competin o interessin a la 
fundació i atorgar a l’efecte els poders que estimi necessaris. 

 
a)   convocar les reunions del Patronat, presidir-les i dirigir els seus debats . 

 
 

b)   executar els acords del Patronat , podent, amb aquesta finalitat , realitzar tota 
mena d’actes i signar tots aquells documents necessaris . 
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c)   signar, en prova de conformitat , les actes contingudes en el llibre corresponent, i 
posar el vist-i-plau en els certificats que les mateixes es facin. 

 
 

d)   qualsevol altres funcions que li confereixi la Llei o aquests estatuts , o que li 
atribueixi el Patronat mitjançant acord, sempre que siguin delegables de conformitat 
amb l’article 332-1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril. 

 
 

2. El Patronat designarà entre els patrons, pel període de tota la vigència del seu 
mandat, un vice-president/a d’entre els patrons designats per l’Ajuntament de Canet 
de  Mar  ,  que  realitzarà les  funcions del  president  en  els  casos de  vacant,  per 
absència o malaltia , podent actuar també en representació de la FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS  en aquells supòsits que així es determini per acord del Patronat. El 
seu nomenament serà per tot el mandat com a patró, sense perjudici de successives 
designacions . 

 
 

3.El Patronat designarà d’entre els seus membres un secretari/a ,. En els casos de 
malaltia, absència o trobar-se vacant el lloc de secretari/a, farà les seves funcions el 
vocal més jove del Patronat. Són funcions del secretari: 

 
 

a)   la   custòdia   de   tota   la   documentació  pertanyent   a   la   FUNDACIÓ   ELS 
GARROFERS. 

 
 

b)   aixecar les actes corresponents a les reunions del Patronat, signant, en prova de 
conformitat,  les  contingudes  en  els  llibres  d’actes,  responent  de  llur  exactitud  i 
redacció. 

 
 

c)  expedir les certificacions que  siguin necessàries i  totes  aquelles que 
expressament se l’encomanin. 

 
 

d)   donar  fe  de  tots  els  acords  del  Patronat  i  de  les  signatures dels  patrons  , 
acceptant i renunciant els càrrecs. 

 
 

4. El Patronat designarà d’entre els seus membres un tresorer/a,. En els casos de 
malaltia, absència o trobar-se vacant el lloc de tresorer /a, farà les seves funcions el 
vocal més gran del Patronat. Són funcions del tresorer/a: 

 
 

a)   la custòdia dels fons de la FUNDACIÓ ELS GARROFERS  i la confecció dels 
arqueigs mensuals. 

 
 

b)   elaborar,  a  disposició  del  president,  el  projecte  de  pressupost  anyal  o  pla 
d’actuació  de  la  fundació  i  llurs  liquidacions  i  rendir-ne,  també  anyalment,  els 
comptes. 

 
 

c)   la  tinença  dels  comptes  de  la  FUNDACIÓ  ELS  GARROFERS i  informar  al 
Patronat de totes les incidències econòmiques que es produeixin. 

 
 

•   Modificació de l’article 13 del Estatuts, que queda redactat de la següent manera: 
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Article 13.- Sessions del Patronat i convocatòria   
 
 

1. Les sessions del Patronat poden ésser ordinàries o extraordinàries. El Patronat es 
reunirà en sessió ordinària dues vegades l’any, una dins del primer semestre de cada 
exercici econòmic i l’altra dins del segon. El Patronat periodificarà mitjançant acord el 
calendari anyal de sessions ordinàries, de tal manera que, entre una i altra transcorri 
un mínim de tres mesos .En la sessió ordinària corresponent al segon semestre de 
l’exercici s’aprovarà el pressupost general o pla d’actuació de la FUNDACIÓ ELS 
GARROFERS circumscrit a l’exercici següent . En la sessió ordinària corresponent al 
primer semestre de l’exercici s’aprovarà la memòria de l’activitat i la gestió econòmica 
del patrimoni, els comptes anuals, l’inventari balanç i la liquidació del pressupost 
d’ingressos i despeses relatiu a l’exercici anterior.      

 
 

2.El Patronat es reunirà en sessió extraordinària tantes vegades  com sigui necessari 
per la bona marxa de la FUNDACIÓ ELS GARROFERS. Correspon al President 
convocar les reunions, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol· liciti, al menys,   una 
quarta part dels seus membres; en aquests darrer cas el Patronat es reunirà, prèvia 
convocatòria, dins  dels 10 dies hàbils següents a la notificació formal de la sol·licitud 
al president del Patronat. No serà precisa convocatòria prèvia quan es trobin presents 
tots els patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió. 

 
 

3.La convocatòria es farà a cadascun dels membres , al menys amb dos dies hàbils 
d’antelació a la data de al seva celebració, utilitzant-se un medi que permeti deixar 
constància  de  la  seva  recepció.  En  la  mateixa  s’indicarà  el  lloc,  dia  i  hora  de 
celebració de la reunió, així com l’ordre del dia. En cas d’urgència podrà reduir-se 
aquests termini si bé, en aquests cas, el President haurà de ratificar la urgència amb 
el quòrum de la majoria absoluta legal dels seus membres, com a condició de 
possibilitat per a poder adoptar els acords corresponents. 

 
 

4. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, 
multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels 
patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la 
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i 
l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. 
En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin 
participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions 
correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que 
s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. 

 
 

5. Es podran adoptar acords mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, 
comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els dret 
d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que es garanteixi la 
seva autenticitat. 

 
 

I perquè consti i tingui efectes davant tercers, lliuro la present certificació amb el vist-i- 
plau del President del Patronat. 

 
Vist l’article 21 dels estatuts de la Fundació Privada Els Garrofers, segons el qual 
cal el vistiplau del Ple municipal, per a qualsevol modificació d’aquests estatuts, de 
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conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset de ple dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Donar el vistiplau al patronat de la Fundació Els Garrofers de les 
modificacions  dels  estatuts  de  la  Fundació,  els  quals  queden  redactats  de  la 
manera que consta a l’expedient. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Fundació Els Garrofers, perquè facin 
l’elevació pública d’aquesta modificació i ho comuniquin a la Direcció General de 
Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Pren la paraula la senyora Marisol Pacheco Martos, regidora delegada de Règim 
Intern, la qual explica que és una modificació dels estatuts dels Garrofers, derivada 
fonamentalment de la Llei 4/2008, la qual cosa vol dir que són obligatòries, amb un 
termini per dur-ho a  terme que s’acaba aquest mes d’agost. A més a més, el 
patronat va aprofitar per modificar l’article relatiu a la composició dels membres del 
Patronat. S’ha passat de tres a set membres que podien formar part d’aquest 
Patronat fins a un màxim d’onze membres. D’aquesta manera, el Patronat tindrà 
una base social més àmplia i s’assegura la representació dels representants legals 
dels residents a la fundació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que vol afegir un matís a l’explicació de la regidora. 
Comenta que abans d’aquesta modificació el nom de la Fundació era Fundació 
privada els Garrofers, però pel fet que el terreny on s’ubica el centre és de 
l’Ajuntament i que  els  diners  per  a  la  construcció  de  l’edifici  són  d’institucions 
públiques,  no  es  pot  nomenar  privada.  Per  tant,  el nom  del  centre ha de  ser 
Fundació els Garrofers. També explica altres modificacions que s’hi han fet com és 
que tothom que sigui de la Junta ha de ser patró. Si aquestes modificacions són 
donades per la llei, evidentment el seu vot serà favorable. 

 
10.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL D’EQUIPAMENTS CULTURALS 

 
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha elaborat el Pla 
d’Equipaments Culturals (PECCat) 2009-2019 que estableix quins són els 
equipaments  que  necessiten  els  municipis  catalans    per  garantir  l’accés  a  la 
Cultura. 

 
Atès  que   el  PECCat   té   per  objectiu   dotar  el  territori  català   d’una   xarxa 
d’equipaments culturals bàsics, equilibrada en el territori, i que contribueixi al 
desenvolupament cultural, econòmic i de cohesió social de Catalunya, i alhora 
articular  un  marc  global  de  planificació  que  solucioni  els  dèficits  detectats  en 
matèria d’equipaments culturals i que permeti coordinar les accions en aquest àmbit 
entre Generalitat i administracions locals des de la corresponsabilitat, la 
racionalització i la transparència. 

 
Atès que la Subdirecció General d’Equipaments Culturals considera molt convenient 
que els municipis es dotin d’un Pla Local d’Equipaments Culturals (en endavant 
PLEC) que contribueixi a definir els serveis culturals dels municipis partint del cens 
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realitzat, definint els dèficits arquitectònics i funcionals i identificant les noves 
necessitats en equipaments. 

 
Atès que l’assignació d’equipaments en funció de llindars demogràfics és per Canet 
la següent: Arxiu municipal (AM2), Biblioteca local (BL), Centre cultural polivalent 
(CCP1), Espai escenomusical (E1) i Espai d’arts visuals (AV1a). 

 
Atès  que  mitjançant  Decret  número  574/2009,  de  18  de  maig,  de  la  Tinència 
d’alcaldia   de   Comunicació,   Cultura   i   Urbanisme   es   resol   participar   en   la 
convocatòria de subvencions per a la el·laboració del PLEC, que accepta a la Junta 
de Govern Local de l’1 d’octubre de 2009. 

 
Atès que l’empresa Kreanta, Cultura, Conocimiento, Comunicación S.L. amb NIF: 
B62882352 ha realitzat el PLEC de Canet de Mar per un preu de 11.600€ dels 
quals 4.300€ han estat aportats pel Departament deCultura de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
Atès que en data 15 d’abril de 2010 el tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura i 
Urbanisme va presentar el text del PLEC a les entitats culturals en un plenari 
extraordinari del Consell Municipal de Cultura. 

 
Atès  que  el  3  de  juny  de  2010  el  tinent  d’alcalde  de  Comunicació,  Cultura  i 
Urbanisme també es va reunir amb la Subdirecció General d’Equipaments Culturals 
per tal de tancar el text. 

 
Atès que el 2 de febrer de 2011, el tècnic de la Subdirecció General d’Equipaments 
Culturals va fer una visita a la xarxa d’equipaments de Canet, acompanyat per la 
tinenta d’alcalde de Medi Ambient, Educació i Infància i Cultura, en la qual es van 
acordar el canvis i les actualitzacions que calia incorporar al PLEC. 

 
Atès que el 17 de febrer de 2011 la Subdirecció General d’Equipaments Culturals 
envia un informe d’adequació al PECCaT del Pla Local d’Equipaments Culturals de 
Canet de Mar amb número d’expedient 29213/2009, en el qual s’informa que el 
contingut del pla està d’acord amb les determinacions i directrius del PECCat. 

 
Que d’acord amb l’article 23.4 del Decret 40/2010 pel qual s’aprova el PECCat 
correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar aprovar el PLEC. 

 
Vist i trobat conforme l’informe de la tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el qual es transcriu a continuació: 

 
Mercè Valls Melendres, Tècnica de Cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar, en 
relació a l’expedient del Pla Local d’Equipaments Culturals (PLEC) de Canet de Mar, 
emet el següent 

 
INFORME: 

 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha elaborat el Pla d’Equipaments 
Culturals  (PECCat)  2009-2019  que  estableix  quins  són  els  equipaments  que 
necessiten els municipis catalans per garantir l’accés a la Cultura. 

 
El PECCat té per objectiu dotar el territori català d’una xarxa d’equipaments culturals 
bàsics,  equilibrada en  el  territori, i  que  contribueixi al  desenvolupament cultural, 
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econòmic i de cohesió social de Catalunya, i alhora articular un marc global de 
planificació que solucioni els dèficits detectats en matèria d’equipaments culturals i 
que permeti coordinar les accions en aquest àmbit entre Generalitat i administracions 
locals des de la corresponsabilitat, la racionalització i la transparència. 

 
L’assignació  d’equipaments  en  funció  de  llindars  demogràfics  és  per  Canet  la 
següent:  Arxiu  municipal  (AM2),  Biblioteca  local  (BL),  Centre  cultural  polivalent 
(CCP1), Espai escenomusical (E1) i Espai d’arts visuals (AV1a). 

 
El PECCaT és el resultat d’un procés de treball que es va iniciar amb l’elaboració d’un 
inventari dels equipaments culturals de Catalunya en el qual l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Canet hi ha participat actualitzant i revisant l’inventari d’equipaments 
des de l’any 2008. 

 
La Subdirecció General d’Equipaments Culturals considera molt convenient que els 
municipis es dotin d’un Pla Local d’Equipaments Culturals que contribueixi a definir 
els serveis culturals dels municipis partint del cens realitzat, definint els dèficits 
arquitectònics i funcionals i identificant les noves necessitats en equipaments. 

 
El 18 de maig de 2009 mitjançant un decret de la tinencia d’alcaldia de Comunicació, 
Cultura i Urbanisme es resol participar en la convocatòria de subvencions per a la 
el·laboració del PLEC, que accepta a la Junta de Govern Local de l’1 d’octubre de 
2009. 

 
L’empresa Kreanta, Cultura, Conocimiento, Comunicación S.L. amb NIF: B62882352 
ha realitzat el PLEC de Canet de Mar per un preu de 11.600€ dels quals 4.300€ han 
estat aportats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
El 15 d’abril de 2010 el regidor de Cultura va convocar un plenari extrordinàri del 
Consell Municipal de Cultura per presentar el text del PLEC a les entitats culturals, i 
que  el  3  de  juny  de  2010  també  es  va  reunir  amb  la  Subdirecció  General 
d’Equipaments Culturals per tal de tancar el text. 

 
El 2 de febrer de 2011, el tècnic de la  Subdirecció General d’Equipaments Culturals 
va fer una visita a la xarxa d’equipaments de Canet, acompanyat per la regidora de 
Cultura en la que es van acordar el canvis i actualitzacions que calia incorporar al 
PLEC. 

 
El text definitiu del PLEC és una bona eina de planificació que permetrà juntament 
amb el Pla Director de Cultura promoure un projecte de promoció cultural que abasti 
tots els àmbits possibles de l'actuació municipal, que cobreixi mancances, que ompli 
buits  de  programació  i  serveis  i  que,  en  general,  respongui  a  les  possibles 
expectatives d'entitats i ciutadans en general. 

 
El 17 de febrer de 2011 la Subdirecció General d’Equipaments Culturals envia un 
informe d’adequació al PECCaT del Pla Local d’Equipaments Culturals de Canet de 
Mar amb número d’expedient 29213/2009, en el qual s’informa que el contingut del 
pla està d’acord amb les determinacions i directrius del PECCat. 

 
Que d’acord amb l’article 23.4 del Decret 40/2010 pel qual s’aprova el PECCat 
correspon a l’Ajuntament de Canet de Mar aprovar el PLEC. 

 
Aquest és el meu informe que dono i signo a Canet de Mar a 21 de març de 2011. 
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Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi 
Ambient, Educació i Infància i Cultura, s’acorda per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset de ple dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pla local d’equipaments culturals de Canet de Mar 
elaborat per l’empresa Kreanta, Cultura, Conocimiento, Comunicación S.L. 

 
SEGON.- Sotmetre els documents a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, 
comptats a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles 
al·legacions, observacions  o  suggeriments  mitjançant  inserció  del  corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament i al web municipal. 

 
TERCER.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas 
que transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. 
Contràriament, establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb 
pronunciament sobre les al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament. 

 
QUART.-  Comunicar  aquests  acords  a  la  Subdirecció  General  d’Equipaments 
Culturals de la Generalitat de Catalunya. 

 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, tinenta d’alcalde de Medi Ambient, 
Educació i Infància i Cultura, la qual explica que l’objectiu del Pla d’equipaments 
culturals és definir i ubicar al territori els equipaments que han de configurar el 
mapa cultural del municipi. Aquest mapa ha de respondre a les necessitats culturals 
bàsiques de la població i també ha de respondre al desenvolupament del model 
cultural i social del poble. Això es basa en el pla d’equipaments culturals de 
Catalunya,  que  és  l’instrument  amb  què  compta  la  Generalitat  per  fer  una 
planificació al territori de quins són els equipaments que pertanyen a la xarxa bàsica 
i que defineix, en diferents trams, segons la població i la tipologia del municipi. En el 
cas de Canet, aquesta xarxa bàsica preveu tenir un arxiu municipal, una biblioteca, 
un centre cultural polivalent, un espai escènic i musical i preveu que es puguin 
incorporar altres equipaments en funció de les singularitats del municipi, com són la 
Casa museu i la Casa Comediants. També es fa esment de la sala d’arts visuals, 
que no és una sala que es trobi en els màxims ideals, però que de moment dóna 
sortida a les necessitats del poble. Aquest pla explica que, per exemple, mentre que 
hi ha el servei d’arxiu municipal, no hi ha un equipament que en faci la funció i que 
en un futur s’haurà de construir; també explica que l’edifici de la biblioteca queda 
petit, tot i les reformes que s’hi han fet aquest any, però és l’espai de què es 
disposa i a mig termini pot complir les necessitats. En un futur, però, s’haurà de 
pensar  en   una   nova   biblioteca.  Pel  que  fa  al  complex  polivalent,  el  pla 
d’equipaments l’identifica amb el centre cívic de Vil·la Flora i explicita que amb una 
sèrie de millores compleix perfectament la seva funció. Quant a l’espai escènic 
musical, el pla d’equipaments deixa clar que sí que hi ha una mancança, ja que no 
hi ha cap espai que faci aquesta funció. És cert, però, que té en compte el projecte 
de l’Odèon i, per tant, dóna per fet que aquest espai estarà ubicat en aquest centre i 
compleix els paràmetres del Pla d’equipaments. Per últim, la sala d’arts visuals, el 
Pla considera que Canet necessita una sala més gran, però de moment la que hi ha 
està donant el servei de manera prou respectable. Aquest Pla d’equipaments també 
inclou la Casa museu i preveu la Casa Comediants, encara que no sigui a la xarxa 
bàsica. És un document que s’ha fet arribar als grups municipals i s’ha fet una 
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reunió amb les diferents entitats per explicar-lo. Aquest Pla és important perquè 
encara que no és un document vinculant, sí que és un element de planificació A 
més a més, si s’hi fa alguna modificació s’ha de comunicar. És un document que, 
en el moment que la Generalitat tregui una línia de subvencions, les poblacions que 
tinguin  aquest  Pla  aprovat  estaran  en  unes  condicions  de  sortida  molt  millors, 
perquè serà un requisit tenir aquest pla aprovat. El procés d’elaboració d’aquest pla 
va  ser  iniciat  per  l’anterior  regidor  de  Cultura i  s’ha  acabat  un  cop  ha  arribat 
l’informe d’adequació al Pla d’equipaments de Catalunya perquè tingui validesa, ja 
que és preceptiu. S’han recollit les mancances que ha destacat aquest informe i, 
per últim, es presenta al Ple per a la seva aprovació. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquest estudi és orientatiu i no vinculant, però tot i 
això considera que és positiu i, per això, el seu vot serà favorable. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que està satisfet que es porti a Ple aquest assumpte perquè 
després de fer feina durant molts anys, Canet ha estat un dels cinc primers pobles 
que ha format part d’un pla pilot que va dur a terme l’anterior Conselleria de Cultura 
per elaborar aquest Pla d’equipaments, la qual cosa vol dir, com ja ha remarcat la 
regidora de Cultura, que Canet està ben situat per poder accedir als ajuts de la 
Generalitat. Creu que és important també perquè aquest pla té com a objectiu que 
els canetencs puguin accedir a la cultura. Vol demanar que, igual que en altres 
punts de l’ordre  del dia,  l’informe  de  la tècnica de Cultura  consti en l’acta. La 
dinàmica  cultural  de  Canet  està  molt  ben  travada,  només  s’ha  detectat  que 
manquen els espais on poder desenvolupar aquestes accions culturals. Reitera que 
està molt satisfet que es pugui portar aquest assumpte al Ple perquè vol dir que 
s’ha pogut acabar una altra feina. 

 
11.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT 
DEL REGISTRE ELECTRÒNIC 

 
Atès que l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, determina que les administracions públiques i que les 
condicions que regeixen aquestes comunicacions s’han de determinar entre les 
administracions públiques participants. 

 
Atès que l’article 107.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, puntualitza que s’han 
d’utilitzar normalment els mitjans electrònics en les relacions i les comunicacions 
amb les altres administracions, amb ple respecte al principi d’interoperabilitat. 

 
Atès que l’article 24 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya concreta els requeriments de seguretat jurídica que han 
de  reunir  les  comunicacions  entre  les  entitats  del  sector  públic  per  mitjans 
electrònics. 

 
Atès  que  aquestes  normes  obliguen  a  totes  les  administracions  públiques  a 
disposar almenys d’un sistema de registre administratiu electrònic per a la recepció i 
la remissió de qualsevol sol·licitud, escrit i comunicació. 
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Atès que l’EACAT està donant resposta a part de les necessitats de tramitació 
interadministrativa per mitjans electrònics de les administracions catalanes des de 
l’any 2003. Tots els ens en el moment de l’adhesió a la plataforma EACAT, van 
acceptar les condicions que havien de regir les comunicacions a través de la 
plataforma determinant-se que aquelles condicions es podrien revisar si l’escenari 
normatiu o tècnic així ho requeria i van crear un registre auxiliar electrònic per a la 
formalització de la recepció i tramesa de la documentació associada als tràmits 
interadministratius disponibles a la plataforma. 

 
Atès que el Consorci AOC presta un conjunt de serveis d’administració electrònica a 
les administracions catalanes, distribuint-los des dels sistemes tècnics del mateix 
Consorci i acompanyant-los de suport tècnic, funcional, formació, etc. 

 
Atès que alguns d’aquests serveis donen resposta a processos que requereixen la 
realització d’assentaments (tant d’entrada com de sortida) en el registre de 
l’administració que utilitza el servei. 

 
Atès que es va fer el desplegament d’EACAT el model més viable des del punt de 
vista tècnic va ser el de crear una aplicació informàtica (ubicada als servidors del 
Consorci  AOC) que  donés  solució de  registre electrònic per  a  cada organisme 
adherit (registre centralitzat). 

 
Atès que en aquests moments la tecnologia permet impulsar una alternativa basada 
en un model de registre distribuït, on cada organisme disposa de la seva eina de 
registre general que, a la vegada, funciona també com a registre electrònic. 

 
Atès  que  a  tal  efecte  es  proposa  mantenir  un  registre  electrònic  resident  als 
sistemes del Consorci AOC amb la funció d’actuar com a registre de salvaguarda 
en el cas que l’accés al registre general de l’ens propietari del servei no sigui 
accessible en aquell moment. L’ús d’aquest mecanisme hauria de ser excepcional. 

 
Vist i trobat conforme l’informe emès per la tècnica de Comunicació, la senyora 
Cristina Noé Juvanteny, el qual es transcriu a continuació: 

 
 

INFORME: Administració electrònica (E-Administració). Situació actual i 
recomanacions d’aplicació de continguts 

DATA:                     22 de març de 2011 
 

L’Ajuntament de Canet de Mar disposa de web municipal des del novembre de l’any 
2002.     Des d’aleshores l’espai d’internet s’ha anat convertint en un canal de 
comunicació cada vegada més important entre el consistori i la població. 

 
La creació del web municipal va ajudar-nos a obrir una finestra de doble obertura, 
d’una banda a la ciutadania i de l’altra als propis treballadors municipals. Amb el web 
podíem informar immediatament de tot allò que calia que el ciutadà sabés des del 
punt de vista col· lectiu. El web ha anat trobant mica en mica el seu espai i ha fet 
possible  que   s’ordenés  també,  tot  i   que  de  manera  desigual,  l’organització 
comunicativa a nivell intern.   Amb una comunicació interna clara i organitzada, és 
molt més fàcil establir els criteris d’informació i gestió de continguts que s’ofereixen a 
la població. 
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Les possibilitats informatives d’internet són infinites i per això cal que aprenguem a 
gestionar els recursos comunicatius de què disposem. 

 
Actualment es planteja als governs una nova forma de relació amb els ciutadans, la 
relació a través dels mitjans electrònics. Fins al 2007 era una declaració d’intencions, 
però amb l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics (LAECSP), la voluntat és converteix en obligació. 

 
D’aquí que sigui tant necessari que ens adaptem tots plegats a aquest element clau 
del  futur  de  les  comunicacions  tant  a  nivell  extern  com  intern,  i  comencem  a 
considerar la xarxa, tant els portals públics com els sistemes d’informació interns, 
com indispensables per la nostra modernització. 

 
L’administració electrònica se’ns planteja com una forma de canviar el sistema de 
treballar a l’administració, més orientada al servei públic, on la simplificació 
administrativa i la  racionalització de recursos han de ser els objectius més importants 
a assolir. 

 
Així millorarem el funcionament intern de l’administració i la relació d’aquesta amb els 
ciutadans.  Més i millor informació accessible i segura, equival a transparència envers 
la ciutadania. 

 
A partir d’ara caldrà adoptar una sèrie de mesures a nivell de la corporació, la primera 
de les quals ha de ser establir un grup tècnic que lideri la implantació de l’E- 
administració. Només si treballem en equip podrem tirar endavant projectes globals 
com aquest. És indispensable que al grup hi figurin: 

 
-      Serveis jurídics – Secretaria 
-      Comunicació – gestió de la informació 
-      Serveis informàtics i noves tecnologies 
-      Arxiu – gestió documental 
-      Recursos Humans – organització interna 

 
La voluntat política és el darrer requisit, però no el menys important, per portar a 
terme amb èxit la implantació de projectes d’E-Administració. Només des de la 
determinació política es podran destinar, d’una banda les partides pressupostàries 
necessàries i de l’altra l’organització de recursos humans òptima per encarar la 
transformació que  acompanya aquesta  nova  forma  de  relació  interna  de 
l’administració i de l’administració amb la població. 

 
El web municipal compta ja amb un mòdul de tràmits electrònics del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). És l’e-Tram i, tot i que els tràmits són 
pocs, ja hem establert un primer pas de relació electrònica amb el ciutadà. 

 
Altres iniciatives que ja hem adoptat són l’adhesió a VIA OBERTA, el conveni 
d’interoperabilitat entre administracions o l’e-NOTUM, per poder realitzar notificacions 
electròniques. 

 
A més a més, a través del web publiquem formularis que els ciutadans poden omplir 
per sol· licitar determinats serveis i disposem de perfil del contractant amb segell de 
temps per acreditar el moment d’inici de la difusió pública de la informació del servei 
de contractació que fa possible la publicació segura a internet amb efectes jurídics, en 
els termes recollits per la llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 

 
I aquest març de 2011 es proposarà al Ple que aprovi d’una banda el Reglament de 
creació de la seu electrònica i de l’altra l’Ordenança de creació i funcionament de 
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registre electrònic,  passos previs a  l’elaboració d’una  Ordenança d’Administració 
Electrònica, que haurem d’aprovar en un futur. 

 
La seu electrònica és l’adreça que tindrem disponible a través del web municipal i que 
acredita que la informació que hi publiquem és de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Assegura que la titularitat, la gestió i l’administració de la informació que figura a la 
seu correspon a l’administració municipal. 

 
El registre electrònic és indispensable si volem relacionar-nos electrònicament amb 
els ciutadans. Malgrat això, mentre no establim un sistema o punt d’atenció únic, no 
recomanem que es canviï el registre actual. Per això, tot i aprovar l’Ordenança de 
registre  electrònic,  recomanem  seguir  temporalment  amb  el  registre  central  de 
l’EaCAT i amb el registre d’entrada i sortida de l’Ajuntament, essent aquest darrer el 
qui doni la numeració vàlida de cara a l’aplicació de terminis. 

 
És per tot això que, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per 
unanimitat dels disset membres presents dels disset de ple dret que integren el Ple 
municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de creació i funcionament del registre 
electrònic, el text íntegre de la qual figura en document annex a aquesta proposta. 

 
SEGON.-   Sotmetre   l’aprovació   d’aquesta   Ordenança   a   informació   pública   i 
audiència als interessats per un termini de 30 dies, a l’efecte de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el 
Periódico de Catalunya i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el 
qual sense haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovada 
definitivament sense necessitat de nou acord. 

 
TERCER.- Aprovat definitivament, l’Ordenança es publicarà íntegrament en el BOP 
i entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies a partir de la seva total 
publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació i en el DOGC, 
on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 

 
Les intervencions dels diferents grups municipals es fan conjuntament amb el punt 
següent. Així, doncs, les intervencions es transcriuen al punt 12. 

 
12.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT 
DE LA SEU ELECTRÒNICA 

 
Atès que en el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics (en endavant LAESCP), es reconeix el dret dels 
ciutadans a relacionar-se electrònicament amb l’administració. I que aquest dret 
requereix de la definició estricta i inequívoca de la seu administrativa electrònica 
preveient un règim d’identificació, autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, 
accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat sobre aquesta seu electrònica. 

 
Ates que, en aquest sentit la LAECSP estableix que la seu electrònica és aquella 
adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de 
telecomunicacions la titularitat, la gestió i l’administració de la qual correspon a una 
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administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves 
competències. 

 
Atès que l’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular 
respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis a 
què es pugui accedir a través d’aquesta. 

 
Atès que l’Ajuntament, en tant que la institució més propera a la vida quotidiana, ha 
de promoure el dret dels ciutadans a relacionar-se i comunicar-se per mitjans 
electrònics  amb  les  administracions  públiques,   perquè   puguin   accedir  a   la 
informació i als serveis de l’administració. 

 
Vist  l’informe  emès  per  la  tècnica  de  Comunicació,  la  senyora  Cristina  Noé 
juvanteny, que es transcriu a continuació: 

 
INFORME: Administració electrònica (E-Administració). Situació actual i 

recomanacions d’aplicació de continguts 
DATA:                     22 de març de 2011 

 
L’Ajuntament de Canet de Mar disposa de web municipal des del novembre de l’any 
2002.     Des d’aleshores l’espai d’internet s’ha anat convertint en un canal de 
comunicació cada vegada més important entre el consistori i la població. 

 
La creació del web municipal va ajudar-nos a obrir una finestra de doble obertura, 
d’una banda a la ciutadania i de l’altra als propis treballadors municipals. Amb el web 
podíem informar immediatament de tot allò que calia que el ciutadà sabés des del 
punt de vista col· lectiu. El web ha anat trobant mica en mica el seu espai i ha fet 
possible  que   s’ordenés  també,  tot  i   que  de  manera  desigual,  l’organització 
comunicativa a nivell intern.   Amb una comunicació interna clara i organitzada, és 
molt més fàcil establir els criteris d’informació i gestió de continguts que s’ofereixen a 
la població. 

 
Les possibilitats informatives d’internet són infinites i per això cal que aprenguem a 
gestionar els recursos comunicatius de què disposem. 

 
Actualment es planteja als governs una nova forma de relació amb els ciutadans, la 
relació a través dels mitjans electrònics. Fins al 2007 era una declaració d’intencions, 
però amb l’aprovació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics (LAECSP), la voluntat és converteix en obligació. 

 
D’aquí que sigui tant necessari que ens adaptem tots plegats a aquest element clau 
del  futur  de  les  comunicacions  tant  a  nivell  extern  com  intern,  i  comencem  a 
considerar la xarxa, tant els portals públics com els sistemes d’informació interns, 
com indispensables per la nostra modernització. 

 
L’administració electrònica se’ns planteja com una forma de canviar el sistema de 
treballar a l’administració, més orientada al servei públic, on la simplificació 
administrativa i la  racionalització de recursos han de ser els objectius més importants 
a assolir. 

 
Així millorarem el funcionament intern de l’administració i la relació d’aquesta amb els 
ciutadans.  Més i millor informació accessible i segura, equival a transparència envers 
la ciutadania. 
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A partir d’ara caldrà adoptar una sèrie de mesures a nivell de la corporació, la primera 
de les quals ha de ser establir un grup tècnic que lideri la implantació de l’E- 
administració. Només si treballem en equip podrem tirar endavant projectes globals 
com aquest. És indispensable que al grup hi figurin: 

 
-      Serveis jurídics – Secretaria 
-      Comunicació – gestió de la informació 
-      Serveis informàtics i noves tecnologies 
-      Arxiu – gestió documental 
-      Recursos Humans – organització interna 

 
La voluntat política és el darrer requisit, però no el menys important, per portar a 
terme amb èxit la implantació de projectes d’E-Administració. Només des de la 
determinació política es podran destinar, d’una banda les partides pressupostàries 
necessàries i de l’altra l’organització de recursos humans òptima per encarar la 
transformació que  acompanya aquesta  nova  forma  de  relació  interna  de 
l’administració i de l’administració amb la població. 

 
El web municipal compta ja amb un mòdul de tràmits electrònics del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (CAOC). És l’e-Tram i, tot i que els tràmits són 
pocs, ja hem establert un primer pas de relació electrònica amb el ciutadà. 

 
Altres iniciatives que ja hem adoptat són l’adhesió a VIA OBERTA, el conveni 
d’interoperabilitat entre administracions o l’e-NOTUM, per poder realitzar notificacions 
electròniques. 

 
A més a més, a través del web publiquem formularis que els ciutadans poden omplir 
per sol· licitar determinats serveis i disposem de perfil del contractant amb segell de 
temps per acreditar el moment d’inici de la difusió pública de la informació del servei 
de contractació que fa possible la publicació segura a internet amb efectes jurídics, en 
els termes recollits per la llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic. 

 
I aquest març de 2011 es proposarà al Ple que aprovi d’una banda el Reglament de 
creació de la seu electrònica i de l’altra l’Ordenança de creació i funcionament de 
registre electrònic, passos previs a l’elaboració d’una Ordenança d’Administració 
Electrònica, que haurem d’aprovar en un futur. 

 
La seu electrònica és l’adreça que tindrem disponible a través del web municipal i que 
acredita que la informació que hi publiquem és de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
Assegura que la titularitat, la gestió i l’administració de la informació que figura a la 
seu correspon a l’administració municipal. 

 
El registre electrònic és indispensable si volem relacionar-nos electrònicament amb 
els ciutadans. Malgrat això, mentre no establim un sistema o punt d’atenció únic, no 
recomanem que es canviï el registre actual. Per això, tot i aprovar l’Ordenança de 
registre  electrònic,  recomanem  seguir  temporalment  amb  el  registre  central  de 
l’EaCAT i amb el registre d’entrada i sortida de l’Ajuntament, essent aquest darrer el 
qui doni la numeració vàlida de cara a l’aplicació de terminis. 

 
És  per  tot  això  que,  de  conformitat  amb  la  proposta  de  l’Alcaldia  dels  disset 
membres presents dels disset de ple dret del Ple municipal: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu 
electrònica, el text íntegre de la qual figura en document annex a aquesta proposta. 
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SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament a informació pública i audiència 
als interessats per un termini de 30 dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments, 
mitjançant la inserció del corresponent edicte en el BOP, el DOGC, el Periódico de 
Catalunya i el tauler d’anuncis d’aquesta corporació, transcorregut el qual sense 
haver-se presentat reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat de nou acord. 

 
TERCER.-  Aprovat  definitivament,  el  Reglament  es  publicarà  íntegrament  en  el 
BOP i entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies a partir de la seva total 
publicació. Així mateix, s’inserirà l’anunci en el tauler de la corporació i en el DOGC, 
on s’anunciarà la referència al BOP en el qual s’hagués publicat íntegrament el text. 

 
QUART.- Comunicar aquest acord a l’Administració de l’Estat i a la de la comunitat 
autònoma, dins del termini dels 15 dies següents a la seva aprovació definitiva. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquests dos punts pretenen 
posar a l’abast de tots els ciutadans part dels recursos que permeten les noves 
tecnologies. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquests dos assumptes són l’adaptació i l’adequació 
de l’Ajuntament als avenços informàtics. Es tracta de preveure una nova via més 
àgil i més moderna a la relació entre Administració i administrats i en cap cas és 
una substitució de la relació actual, sinó que és un complement i una millora. Cal 
aprofitar totes les noves tecnologies per avançar en tots els sentits. Per aquesta 
raó, el seu vot serà favorable. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC,   el  qual  explica   que   aquests  assumptes  li   semblen   extremadament 
importants. L’informe és ple de contingut perquè parla que cal aprendre a gestionar 
els recursos comunicatius de què es disposa, que s’establirà una nova forma de 
relació amb els ciutadans, que l’Administració electrònica es planteja com una nova 
forma de canviar el sistema de treballar a l’Administració, que es millorarà el 
funcionament intern  de  l’Administració  i la  relació  d’aquesta amb els ciutadans, 
parla de la creació un grup tècnic que liderarà la implantació de l’Administració 
electrònica i parla de la voluntat política que és el requisit per portar amb èxit la 
implantació d’aquesta Administració electrònica. Pensa que podria passar com un 
tema purament administratiu, però és un tema que si s’aplica bé tindrà un benefici 
molt important per al ciutadà. El seu vot serà favorable. 

 
13.- APROVACIÓ INICIAL ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ 
DE DUES PISTES DE PÀDEL A L’EQUIPAMENT UBICAT AL RIAL FIGUEROLA, 
NÚM. 2 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte per a la concessió de l’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs al 
rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, a l’empresa 
Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA 
inclòs. 
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Atès que l’esmentat contracte es va formalitzar amb la concessionària en data 11 
de juliol de 2006. 

 
Atès que en data 27 de novembre de 2008, el Ple de la Corporació va acordar 
autoritzar la cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar 
Sport, SL. 

 
Atès que en data 22 de febrer de 2011, la concessionària ha aportat un estudi de 
viabilitat per a la construcció i explotació de 2 pistes de pàdel adjacents a l’edificació 
existent on s’ubica el complex de la piscina municipal i sempre dins del solar cedit a 
la concessionària en el seu moment. 

 
Vist l’informe emès en data 25 de març de 2011, pel tècnic d’Esports municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“Havent rebut la sol· licitud de construcció de dues pistes de pàdel per part de l’empresa 
Canet de Mar Sport SL en l’espai actualment on es troba situat el solàrium de la piscina 
del complex esportiu municipal gestionat per la mateixa empresa. 

 
Atès que aquestes dues pistes seran a càrrec de la gestió del complex i no suposaran 
cap cost addicional ni ampliació del temps de concessió del complex. 

 
Atès que l’empresa Canet de Mar Sport SL es comprometent a arranjar un espai annex 
al complex com aparcament. 

 
Sabent de l’interès i mancança d’aquests tipus d’instal· lació a Canet de Mar i els seus 
voltants. 

 
Atès que el servei del complex es pot veure millorat en tant en quan pot suposar un nou 
servei pels mateixos abonats. 

 
Atès que les pistes poden ser un reclam per captar nous abonats, per lloguers puntuals i 
per la realització de cursets i classes particulars. 

 
Considero que és un bé per a tota la població de Canet de Mar, per a tots els abonats 
del complex i per la pròpia gestió del complex per tal que pot ajudar a mantenir el 
compte d’explotació amb un millor equilibri ja que s’amplien els serveis del complex i els 
seus ingressos.” 

 
Vist l’informe emès en data 25 de març de 2011 per la secretària i la interventora 
acctal. de la Corporació el contingut literal del qual és el següent: 

 
Núria Mompel i Tusell, secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, i Roser Argemí 
Villascusa, interventora accidental de la Corporació, en relació amb la proposta 
d’aprovació inicial d’un estudi de viabilitat per a la construcció i explotació de dues pistes 
de pàdel incloses en el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas 
Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, emeten el següent 

 
INFORME 
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Primer.- En primer lloc cal assenyalar que, formalment, el document elaborat per Canet 
de Mar Sport, SL, reuneix la totalitat de les dades, anàlisis, informes o estudis a què es 
refereix l’article 227.2 TRLCAP, per la qual cosa, en aquest aspecte, pot ésser sotmès a 
la consideració del ple per a la seva aprovació. 

 
Segon.- Tècnicament, l’estudi de viabilitat es considera també correcte i el suficientment 
rigorós com per permetre afrontar la inversió i el risc empresarial sense altres incerteses 
que  les  pròpies  del  sector  empresarial  i,  per  tant,  amb  la  necessària  solvència  i 
ajustament a les condicions reals de les inversions immobiliàries que admeten una 
ulterior explotació econòmica, en termes de riscos proporcionadament assumibles. 

 
Tercer.-   La tramitació del present estudi de viabilitat és la que tot seguit s’expressa; 
abans, però, cal dir que la seva aprovació correspon a l’òrgan de contractació del 
contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i explotació d’un equipament 
esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 
“industrial”, de Canet de Mar, que és el ple de l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
Quart.- L’Ajuntament de Canet de Mar aprovarà inicialment l’estudi de viabilitat i el 
sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, prorrogable per idèntic termini en raó 
de  la  seva  complexitat  i  donarà  trasllat  del  mateix  per  a  informe  a  la  Comunitat 
Autònoma quan l’obra no figuri en el corresponent planejament urbanístic que haurà 
d’emetre’l  en  el  termini  d’un  mes.  Durant  el  mateix  termini  es  complimentarà  el 
concernent a l’estudi d’impacte ambiental, en els casos en què la declaració d’impacte 
ambiental resulti preceptiva. Per aplicació analògica de l’article 277.1     del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, la informació pública s’ha d’anunciar al BOP i al DOGC. 

 
Cinquè.- Després de la informació pública l’òrgan de contractació haurà de resoldre 
expressament les al·legacions o suggeriments formulats durant la mateixa i  aprovar 
definitivament  l’estudi  de  viabilitat,  podent  procedir,  a  continuació,  a  la  redacció  i 
tramitació del projecte de construcció de les pistes de pàdel. El projecte es sotmetrà a la 
tramitació establerta als apartats 3 i 4 de l’article 228 TRLCAP, de conformitat amb el 
229.2 de la mateixa llei. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per quinze vots a 
favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, 
Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín 
Casares,  Marisol  Pacheco  Martos,  Laureà  Gregori  Fraxedas,  M.  Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè 
Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer i dues abstencions dels 
regidors Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’estudi de viabilitat redactat per Canet de Mar Sport, 
SL, per a la construcció i explotació de dues pistes de pàdel incloses en el contracte 
de  concessió  d’obra  pública  per  a  la  construcció  i  explotació  d’un  equipament 
esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 
“industrial”, de Canet de Mar, redactat per l’empresa Canet de Mar Sport, SL. 

 
SEGON.- Sotmetre l’esmentat estudi de viabilitat a informació pública pel termini 
d’un mes en els termes de l’article 112.3 LCSP, mitjançant anunci que es publicarà 
al BOP i al DOGC. En el cas que en aquest termini no s’hi presentin al·legacions es 
considerarà aprovat definitivament. 
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Les intervencions dels diferents grups municipals es fan conjuntament amb els tres 
punts següents. Així, doncs, les intervencions es transcriuen al punt 16. 

 
14.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONTRACTE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D’UN EQUIPAMENT ESPORTIU AMB PISCINA 
COBERTA I GIMNÀS 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte per a la concessió de l’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs al 
rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, a l’empresa 
Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA 
inclòs. 

 
Atès que l’esmentat contracte es va formalitzar amb la concessionària en data 11 
de juliol de 2006. 

 
Atès que en data 27 de novembre de 2008, el Ple de la Corporació va acordar 
autoritzar la cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar 
Sport, SL. 

 
Atès que en data 22 de febrer d’enguany, la concessionària ha aportat un estudi de 
viabilitat per a l’execució de 2 pistes de pàdel al sud del complex de la piscina tot 
integrant-se  dins  d’aquest,  de  manera  que  gaudiran  de  tots  els  serveis  de 
l’esmentat equipament. 

 
Atès que a més de la construcció de les dues pistes de pàdel, la concessionària 
ofereix  a   l’ajuntament  l’execució,  totalment  al  seu   càrrec,  d’un  aparcament 
provisional al solar ubicat al nord de l’equipament esportiu. 

 
Vist l’informe emès en data 25 de març de 2011, pel tècnic d’esports municipal, el 
contingut literal del qual és el següent: 

 
“Havent rebut la sol·licitud de construcció de dues pistes de pàdel per part de 
l’empresa Canet de Mar Sport SL en l’espai actualment on es troba situat el 
solàrium de la piscina del complex esportiu municipal gestionat per la mateixa 
empresa. 

 
Atès que aquestes dues pistes seran a càrrec de la gestió del complex i no 
suposaran cap cost addicional ni ampliació del temps de concessió del complex. 

 
Atès que l’empresa Canet de Mar Sport SL es compromet a arranjar un espai 
annex al complex com a aparcament. 

 
Sabent de l’interès i mancança d’aquests tipus d’instal·lació a Canet de Mar i els 
seus voltants. 

 
Atès que el servei del complex es pot veure millorat en tant en quan pot suposar 
un nou servei pels mateixos abonats. 
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Atès que les pistes poden ser un reclam per captar nous abonats, per lloguers 
puntuals i per la realització de cursets i classes particulars. 

 
Considero que és un bé per a tota la població de Canet de Mar, per a tots els 
abonats del complex i per la pròpia gestió del complex per tal que pot ajudar a 
mantenir el compte d’explotació amb un millor equilibri ja que s’amplien els 
serveis del complex i els seus ingressos.” 

 
Vist l’informe emès en data 25 de març de 2011 per la secretària de la Corporació, 
el contingut literal del qual és el següent: 

 
“Núria Mompel i Tusell, secretària de l'ajuntament de Canet de Mar, en relació 
amb la proposta de modificació del contracte de concessió d’obra pública per a 
la  construcció  i  explotació  d’un  equipament  esportiu  amb  piscina  coberta  i 
gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, 
en compliment d'allò establert a l'article 275.1 de la refosa 2003 de la LMC, 
emet el següent 

 
Informe 

 
Primer.- El present informe de secretaria és preceptiu, en els termes de l’article 275.1.a) 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2203, de 28 d’abril. 

 
Segon.- El present contracte es regeix pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 
de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques (en endavant TRLCAP), al haver-se adjudicat amb 
anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic (Disposició Transitòria primera LCSP). 

 
Tercer.- Les potestats d’interpretació, resolució dels dubtes que ofereixi el seu 
compliment i de modificació dels contractes administratius, vénen configurades 
com a prerrogatives de l’Administració que tan sols operen per raó d’interès 
públic  (article  59  TRLCAP),  i  sempre  que  es tracti  de  necessitats  noves  o 
causes   imprevistes,   que   hauran   de   quedar   degudament   justificades   a 
l’expedient.  La  modificació  s’ha  de  formalitzar  com  el  contracte  (art.  54 
TRLCAP)  i exigirà  dictamen de  la    Comissió Jurídica  Assessora si la  seva 
quantia  supera  el  20%  del  preu  primitiu  i  aquest  és  igual  o  superior  als 
1.000.000.000’- pta. (6.010.121'04 €).   Els límitsque tot seguit veurem no són 
límits  a  la  modificació,  sinó  límits  a  l’exigència  de  perpetuació  del  vincle 
contractual; els límits a la modificació cal cercar-los únicament en la interdicció 
de què la mateixa oculti un contracte nou, amb el concurrent frau de licitadors; 
es tracta d’un concepte jurídic indeterminat la concreció del qual requerirà, en 
primer lloc, l’anàlisi de l’objecte del contracte inicial i del modificat. En tots els 
casos cal atorgar audiència al contractista, i si aquest formula oposició, serà 
preceptiu l’informe de la Comissió Jurídica Assessora, excepte respecte de la 
modificació, que l’informe no és preceptiu, a la vista de la quantia del contracte i 
de la seva modificació. 

 
Quart.- El TRLCAP estableix, en el seu article 250 que l’òrgan de contractació podrà 
acordar la modificació o l’ampliació de l’obra pública, així com la realització d’obres 
complementàries directament relacionades amb l’objecte de la concessió durant la 
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vigència d’aquesta, sempre que l’interès públic ho exigeixi i procedint-se, en el seu cas, 
a la revisió del pla econòmic financer a l’objecte d’acomodar-lo a les noves 
circumstàncies. 

 
Cinquè.-  D’acord amb l’article  101  TRLCAP,  una  vegada  perfeccionat el  contracte, 
l’òrgan de contractació sols podrà introduir modificacions per raó d’interès públic en els 
elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o a causes 
imprevistes,  justificant-ho  degudament  a  l’expedient.  En  el  present  cas  les  raons 
d’interès públic queden degudament justificades en l’informe del tècnic d’esports 
municipals en base a la inexistència d’instal· lacions d’aquests tipus a Canet de Mar i 
poblacions del voltant, per la qual cosa poden ser un reclam per tal de captar nous 
abonats. 

 
Sisè.- En el present cas i, donat que només es va presentar una empresa en la licitació, 
no es produeix frau de licitadors amb la modificació que es pretén acordar. 

 
Setè.- Per últim, cal indicar que la modificació que es pretén acordar no comporta cap 
repercussió econòmica per a l’Ajuntament.” 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per quinze vots a 
favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, 
Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín 
Casares,  Marisol  Pacheco  Martos,  Laureà  Gregori  Fraxedas,  M.  Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè 
Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer i dues abstencions dels 
regidors Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz: 

 
PRIMER.- Modificar el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció 
i  explotació d’un edifici aquàtic formalitzat amb l’empresa Construccions Riera, 
SA, i cedit posteriorment a Canet de Mar Sport, SL, en el sentit d’ampliar la 
concessió amb la construcció i explotació de dues pistes de pàdel. 

 
SEGON.- La concessionària haurà d’executar, de conformitat amb el projecte 
que en el seu moment s’hagi aprovat definitivament per l’Ajuntament de Canet 
de  Mar,  un  aparcament  públic  provisional  a  ubicar  al  nord  de  l’equipament 
esportiu actualment existent . 

 
TERCER.- Disposar que l’anterior ampliació no comporta, en cap cas, ampliació 
del termini del contracte de concessió d’obra pública formalitzat en data 11 de 
juliol de 2006, el qual finalitza 8 de juny de 2046. 

 
QUART.- Citar la concessionària per tal que concorri a les oficines municipals, el 
dia i hora que se l’indiqui, per a la formalització de la present modificació. 
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CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per signar quants documents siguin necessaris per a 
l’execució dels presents acords. 

 
15.- AUTORITZACIÓ CONCERTACIÓ HIPOTECA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
DUES PISTES DE PÀDEL  A L’EQUIPAMENT UBICAT  AL RIAL FIGUEROLA, 
NÚM. 2 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 27 de novembre de 2008, va 
acordar: 

 
PRIMER.- Autoritzar la cessió del contracte de concessió d’obra pública per a 
la construcció i explotació d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats a ubicar 
al sector U7 “industrial” de Canet de Mar, adjudicat en data 25 de maig de 
2006 a l’empresa Construcciones Riera, SA, en favor de l’empresa Canet de 
Mar Sport, SL, la qual d’ara en endavant quedarà subrogada en tots els drets 
i obligacions que corresponien a la cedent. 

 
SEGON.- Disposar el retorn de la garantia definitiva dipositada en data 21 de 
juny de 2006 per l’empresa Construcciones Riera, SA, mitjançant aval núm. 
293/186335 de Bancaja, per un import de 200.000,00 €. 

 
TERCER.- Advertir les empreses cedent i cessionària, que de conformitat 
amb  allò  que  disposa  l’article  114.2.d)  TRLCAP,  la  cessió  autoritzada  en 
aquest acte haurà de formalitzar-se en escriptura pública. 

 
Atès que, en data 21 de gener de 2011, Construcciones Riera SA va cedir el 
contracte de concessió a la mercantil Canet de Mar Sport, SL, d’acord amb la 
escriptura  autoritzada  per  notari  de  Barcelona,  Senyora  María-Isabel  Gavarró 
Miquel, amb número de protocol 158. 

 
Atès que en data 22 de febrer de 2011, Canet de Mar Sport, SL va presentar a 
l’Ajuntament de Canet l’estudi de viabilitat per a la construcció de dues pistes de 
pàdel en aquesta concessió. 

 
Atès que és intenció de l’empresa Canet de Mar Sport, SL finançar la construcció 
d’aquestes pistes de pàdel mitjançant un préstec de l’entitat Caixa Laietana per un 
import de 125.096,2 € més 31.807,68 € d’IVA, amb uan durada de 7 anys, dels 
quals els 2 primers són de carència. 

 
Atès que l’article 255 del Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, disposa que 
les concessions d’obres públiques amb els béns i drets que portin incorporats seran 
hipotecables de conformitat amb el que disposi la legislació hipotecària, prèvia 
autorització de l’òrgan de contractació. 

 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 255 del TRLCAP, les concessions 
d’obres públiques, amb tots els béns i els drets que porti incorporats seran 
hipotecables  prèvia  autorització  de  l’ajuntament  i  d’acord  amb   la  legislació 
hipotecària. 

 
 

Atès que l’empresa Canet de Mar Sport, SL, manifesta en el seu escrit de data 18 
de març d’enguany, que el préstec hipotecari es destinarà a finançar les inversions 
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necessàries per a l’execució de les obres de construcció de dues pistes de pàdel 
ubicades en aquesta concessió, al rial Figuerola, número 2. 

 
Atès que la concessionària, amb anterioritat a la constitució del préstec hipotecari 
resta obligada a remetre a l’Ajuntament  les condicions i les característiques de la 
hipoteca  o  del  dret  que,  en  el  seu  cas,  es  constitueixi  amb  aquesta  finalitat 
exclusiva, i que en l’escriptura pública de constitució d’hipoteca es faran constar les 
facultats a favor del creditor hipotecari. 

 
Atès que la sol·licitud d’autorització per hipotecar una concessió d’obra pública s’ha 
de resoldre per l’òrgan competent en el termini d’un mes. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte la normativa de legal 
aplicació, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per quinze vots a 
favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia Tamayo Mata, 
Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, Francesc Martín 
Casares,  Marisol  Pacheco  Martos,  Laureà  Gregori  Fraxedas,  M.  Assumpció 
Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó, Mercè 
Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer i dues abstencions dels 
regidors Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz: 

 
PRIMER.- Autoritzar la constitució, per part de Canet de Mar Sport, SL, d’un préstec 
hipotecari sobre la concessió d’obra pública per a la construcció i ulterior explotació 
d’un edifici aquàtic cobert i hotel d’entitats ubicat al rial Figuerola, número 2 de 
Canet de Mar, a formalitzar amb l’entitat Caixa Laietana per un import de 125.096,2 
€ més 31.807,68 € d’IVA, amb una durada de 7 anysd,els quals els 2 primers són 
de carència. 

 
SEGON.- Comunicar a Canet de Mar Sport, SL, que amb anterioritat a la constitució 
del préstec hipotecari haurà de remetre a l’Ajuntament les condicions i les 
característiques de la hipoteca que es constitueixi. 

 
TERCER.- Disposar que en l’escriptura pública de constitució d’hipoteca es facin 
constar les facultats a favor del creditor hipotecari. 

 
16.-  APROVACIÓ  INICIAL  PROJECTE  D’OBRA  ORDINÀRIA  PER  A 
L’EXECUCIÓ D’UN APARCAMENT PROVISIONAL I PROJECTE D’OBRA 
ORDINÀRIA EXECUCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de data 25 de maig de 2006, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte per a la concessió de l’obra pública per a la 
construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs al 
rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, a l’empresa 
Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA 
inclòs. 

 
Atès que l’esmentat contracte es va formalitzar amb la concessionària en data 11 
de juliol de 2006. 
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Atès que en data 27 de novembre de 2008, el Ple de la Corporació va acordar 
autoritzar la cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar 
Sport, SL. 

 
Atès que en data 22 de febrer de 2011, la concessionària ha aportat un estudi de 
viabilitat per a la construcció i explotació de 2 pistes de pàdel adjacents a l’edificació 
existent on s’ubica el complex de la piscina municipal i sempre dins del solar cedit a 
la concessionària en el seu moment. 

 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar ha acordat modificar el contracte de 
concessió  de  l’obra  pública  per  a  la  construcció  i  explotació  d’un  equipament 
esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 
“industrial”, de Canet de Mar, formalitzat en data 11 de juliol de 2006, en el sentit 
d’incloure en la concessió la construcció i explotació de dues pistes de pàdel i, al 
mateix temps, l’execució d’un aparcament públic provisional. 

 
Atès que en aquest sentit, Canet de Mar Sport, SL, ha aportat dos projectes d’obra, 
un per a l’execució de l’aparcament provisional i un altre per a l’execució de dues 
pistes de pàdel. 

 
Vist l’informe emès en data 7 de març d’enguany pels serveis tècnics municipals, el 
qual es transcriu a continuació: 

 
Informe de: SERVEIS TÈCNICS 

 

PROJECTE DE 2 PISTES DE PÀDEL I 
Assumpte:  

PROJECTE D’APARCAMENT PROVISIONAL 
 

Emplaçament: Rial Mas Figuerola, 2 (Sector U7 “Industrial”) 
 

Qualificació: Zona equipaments (clau B) 
 

Sol·licitant: Canet de Mar 
Sports SL 

Expedient 
núm: 

22 del 2011 

 
Pressupost: 181.250,44 € 
 
Registre 
d’entrada: 

923 / 22.02.2011 
 

Revisada la documentació de referència es constata que es tracta de dos 
projectes: 
1. construcció de dues pistes de pàdel al costat de l’edifici de la piscina municipal 
2. aparcament provisional en superfície de 90 places 

 
Les construccions proposades es situen al  Rial Mas Figuerola núm. 2,  solar 

inclòs dins el sistema d’equipaments públics amb us esportiu o escolar, bé de domini 
públic. Actualment el solar es troba parcialment ocupat per la piscina municipal. 

 
La normativa aplicable són les Normes Subsidiàries de Planejament i  el Pla 

Parcial del sector U7 “Industrial” amb les modificacions aprovades posteriorment. Per 
tal d’ajustar el projecte a la normativa urbanística municipal és necessari esmenar els 
següents punts: 

 
- Al  projecte  de  l’aparcament no  es  preveu cap  partida  d’ajardinament ni  de 
col·locació de rocalla, es necessari definir adequadament aquest punt. 
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-      A la secció és necessari que hi consti el perfil del terreny actual i, donat que a la 
memòria s’exposa que les terres del desmunt seran aprofitades a la mateixa obra, és 
necessari que s’indiqui la ubicació d’aquestes terres. 
-       Cal aportar una secció longitudinal i transversal de la totalitat del solar amb 
indicació de les terres actuals i el perfil de terres que es pretén un cop modificat, 
també a la zona de les pistes de pàdel. 
-       Cal aportar un plànol a escala de la planta d’aparcament per constatar que les 
places fan un mínim de 2,20m per 4,50m i els passos són de 4,50m, així mateix 
caldrà col· locar senyalització de les places reservades per a minusvàlids. 
-      Cal  indicar  l’evacuació  de  les  aigües  pluvials  que  s’haurà  de  connectar  al 
col·lector general de pluvials de la piscina. 
-       Cal definir el color de l’acabat exterior dels murs de les pistes i de la tanca de 
doble torsió. 
-      Cal tenir en compte la necessitat de realitzar un gual de vehicles a la vorera i de 
desplaçar els elements de mobiliari urbà necessari (fanal, senyals...) 
-      Cal aportar l’assumeix d’obra de les pistes de pàdel, doncs únicament consta a 
l’expedient l’assumeix d’obra del projecte de l’aparcament. 

 
Es  recorda  la  necessitat  d’obtenir  la  corresponent  llicència  ambiental,  o  en 

aquest  cas la modificació de l’activitat  de la  piscina, per tal  d’obtenir la llicència 
d’obres. 

 
Cal constatar que al col· locar les pistes de pàdel a l’espai del solàrium es perd 

l’espai destinat a aquest ús. 
 

Finalment, indicar que el Ple de l’Ajuntament  en sessió ordinària del dia 25 de 
novembre de  2010  va  aprovar  un  Mapa  d’Instal· lacions i  Equipaments Esportius 
(MIEM) del municipi de Canet de Mar, en el qual es proposa una ordenació d’aquesta 
zona esportiva que no correspon amb la proposta del projecte de referència. Doncs 
les pistes de pàdel s’haurien d’ubicar a l’est de la piscina. Conseqüentment es 
suggereix la possibilitat de realitzar la instal· lació evitant el rebaix de terres (que 
comporta la necessitat de murs de contenció) i amb materials vidriats totalment 
desmuntables. Atenent així la possibilitat de desmuntar i traslladar posteriorment la 
instal· lació.  Indicar  que  valorades  econòmicament  ambdues  opcions  són  molt 
similars. 

 
Tot el que s’informa als efectes oportuns. 

 
Vist l’informe emès en data 23 de març d’enguany pels serveis tècnics municipals, 
el qual es transcriu a continuació: 

 
Informe de:                 SERVEIS TÈCNICS 

 

MODIFICACIÓ PROJECTE DE 2 PISTES DE PÀDEL I 
Assumpte:  

PROJECTE D’APARCAMENT PROVISIONAL 
 

Emplaçament: Rial Mas Figuerola, 2 (Sector U7 “Industrial”) 
 

Qualificació: Zona equipaments (clau B) 
 

Sol·licitant: Canet de Mar 
Sports SL 

Expedient 
núm: 22 del 2011 

 
Pressupost: 181.250,44 € 
 
Registre 
d’entrada: 2032 / 22.03.2011 
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Revisada la documentació de referència es constata que es tracta de la 
modificació de dos projectes, per tal d’esmenar els punts que aquests serveis 
tècnics van informar en data 7 de març de 2011. Els projectes corresponen a: 

 
1.    construcció de dues pistes de pàdel al costat de l’edifici de la piscina municipal 
2.    aparcament provisional en superfície de 86 places 

 
Les construccions proposades es situen al  Rial Mas Figuerola núm. 2,  solar 

inclòs dins el sistema d’equipaments públics amb us esportiu o escolar, bé de domini 
públic. Actualment el solar es troba parcialment ocupat per la piscina municipal i els 
projectes preveuen: la construcció de dues pistes de pàdel adjuntes al sud de la 
piscina i un aparcament provisional a la part nord. 

 
La normativa aplicable són les Normes Subsidiàries de Planejament i  el Pla 

Parcial del sector U7 “Industrial” amb les modificacions aprovades posteriorment. Es 
detecten els següents canvis respecte el projecte presentat inicialment: 

 
-       Es preveu una partida de jardineria per l’import de 260€ a l’aparcament, però no 
es defineix la plantació a realitzar. 
-       S’aporta un plànol de moviments de terres del projecte de l’aparcament, però 
manca el de les pistes de pàdel. 
-       S’aporta plànol a escala de l’aparcament, constatant que les mides són correctes i 
que es reserven 4 places per a minusvàlids. A la descripció del projecte es parla de 
l’ocupació de 90 places d’aparcament, per contra només se’n preveuen 86. 
-      Al plànol 04 del projecte de les 2 pistes de pàdel s’anota que la malla de doble 
torsió serà de color verd i els tancaments exteriors de la pista de color blau fort. 
-      S’afegeix una partida per a la creació d’un gual per a vianants i per a moure el 
mobiliari urbà necessari (133,10 €) 
-       A la memòria s’apunta que es recolliran les aigües de les pistes de pàdel i es 
conduiran a la xarxa existent de la piscina, sense definir ni el traçat de les 
canalitzacions, ni les dimensions, ni les cotes d’evacuació. Tampoc es determina 
l’evacuació d’aigües de l’aparcament, ni es preveu cap partida per executar-la. 
-      Finalment, es constata que a l’expedient consta l’assumeix d’obra i la coordinació 
de seguretat i salut del projecte de les pistes de pàdel aportat en data 15/03/2011 i 
registre d’entrada 2011/1791. 

 
Conseqüentment, la documentació aportada es considera insuficient, quedant 

pendents encara els punts següents: 
 

1)    Es necessari definir la xarxa d’evacuació de les aigües pluvials tant de les pistes 
de pàdel com de l’aparcament (on no consta cap previsió). És a dir, definir: 

a.       Respecte les pistes de pàdel és necessari gràficament tant a nivell de traçat 
en  planta,  com  de  cotes  i  dimensions la xarxa  prevista de  recollida d’aigües 
pluvials i la seva connexió amb la xarxa existent de la piscina. 
b.       Respecte  a  l’aparcament  és  necessari  definir  els  nivells  i  pendents 
necessaris per conduir les aigües pluvials, que s’entén que s’evacuaran a través 
del rial i de forma superficial, minimitzant l’aparició de bassals. 

 
2)    No està previst realitzar cap tractament superficial a la zona d’aparcament, més 
enllà de la compactació de terres. Per donar una major consistència al desgast 
d’aquesta superfície, és pràctica habitual als aparcaments provisionals públics la 
col·locació  de   grava   o   similar   degudament  compactada.  Conseqüentment  es 
considera adient preveure aquesta actuació. 

 
3)    Atès que no s’aporten més seccions longitudinals i transversals de la totalitat del 
solar a la zona de les pistes de pàdel, tal i com és requeria a l’informe anterior, queda 
pendent aclarir els següents punts: 
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a.     Solució proposada per salvar el desnivell existent entre el replà d’entrada a les 
escales des de la via pública fins al nivell inferior del terreny que antigament es 
proposava com a aparcament. 
b.     La situació prevista sota el forjat proposat entre la sortida de la piscina fins a les 
escales: doncs si es preveuen terres seria necessari preveure un mur de contenció 
fins a la cota de les pistes i, si no es preveuen terres, la formació d’una paret de 
càrrega sobre on s’ha de recolzar el forjat. 
c.     El mateix  cas es produeix  amb l’altre forjat  previst  de  comunicació entre la 
piscina i el rial. Cal definir la implantació a nivell de cotes des del rial (seria convenient 
aportar per aquesta definició un perfil de terres del rial on es vegi l’alçat del mur 
exterior de les pistes). 
d.    Cal especificar quina és la previsió real a nivell de cotes de les rampes que es 
dibuixen a les sortides de la piscina, doncs no s’entén. 
e.    Tant a l’estat actual (plànol 01) del projecte de les pistes de pàdel en planta, com 
a  la  secció  transversal  (plànol  04),  es  dibuixen unes  escales d’accés al  terreny 
inferior, però aquestes escales no existeixen. 
f.     Al capítol 02 de sistema estructural de les pistes de pàdel es diu que els murs de 
les pistes no seran de càrrega. Aquesta expressió porta a confusió, doncs dels 
documents aportats s’entén que és necessari crear murs de contenció que haurien de 
quedar adequadament definits al projecte. 

 
4)    Cal definir la col· locació del gual de vehicles a la via pública que permetrà la 
nova entrada a l’aparcament, així com la necessitat de desplaçar més cap al nord el 
pas de vianants i l’eliminació del gual actual que quedarà inutilitzat. Sembla que 
únicament s’ha previst l’eliminació del fanal, quan realment caldria desplaçar-lo per 
evitar disminuir el nivell d’il· luminació de la via pública. La partida prevista de 133,10€ 
es considera insuficient per aquesta actuació. 

 
5)    És necessari definir i concretar la jardineria proposada. La partida prevista de 
260 € per a l’enjardinament d’uns 800m2 estimats sobre el plànol del projecte es 
considera insuficient. 

 
6)    Cal preveure la partida de pintura de les places d’aparcament. 

 
7)     Indicar que és necessari modificar la memòria i reflectir que es creen 86 places 
d’aparcament i no 90. 

 
El termini considerat adequat i suficient per resoldre els punts definits és de 30 dies. 

 
Tot el que s’informa als efectes oportuns. 

 
Vist l’informe emès en data 25 de març d’enguany pels serveis tècnics municipals, 
el qual es transcriu a continuació: 

 
Informe de:                 SERVEIS TÈCNICS 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL PROJECTE DE 
Assumpte: 2 PISTES DE PÀDEL I  AL  PROJECTE D’APARCAMENT 

PROVISIONAL A LA PISCINA MUNICIPAL 
 

Emplaçament:            Rial Mas Figuerola, 2 (Sector U7 “Industrial”) 
 

Qualificació:               Zona equipaments (clau B) 
 

Sol·licitant: Canet de Mar 
Sports SL 

 
Pressupost: 181.250,44 € 

 

Expedient 22 del 2011 Registre 2159 / 25.03.2011 
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núm:                                                                 d’entrada: 
 
 

Revisada la  documentació de  referència es constata que  s’aporta  una  nova 
versió dels dos projectes presentats per tal d’esmenar els punts que aquests serveis 
tècnics van informar anteriorment. 

 
Els projectes corresponen a: 

 
1.   construcció de dues pistes de pàdel al costat de l’edifici de la piscina 

municipal 
2.   aparcament provisional en superfície de 86 places 

 
Les construccions proposades es situen al  Rial Mas Figuerola núm. 2,  solar 

inclòs dins el sistema d’equipaments públics amb us esportiu o escolar, bé de domini 
públic. Actualment el solar es troba parcialment ocupat per la piscina municipal i els 
projectes preveuen: la construcció de dues pistes de pàdel adjuntes al sud de la 
piscina i un aparcament provisional a la part nord. 

 
La normativa aplicable són les Normes Subsidiàries de Planejament i  el Pla 

Parcial del sector U7 “Industrial” amb les modificacions aprovades posteriorment. Les 
esmenes realitzades s’han resolt segons els següents punts: 

 
1)    Es defineix que l’aparcament no constarà de cap altre acabat superficial més 
enllà  de  la  compactació de  terres i  que  es  preveu  una  pendent  de  l’1%  per  a 
l’evacuació de les aigües que es dirigirà cap al rial. 

 
2)    Es grafia la xarxa de sanejament necessària per a l’evacuació de les aigües de 
les pistes de pàdel que s’empalma a la xarxa existent. 

 
3)    La solució proposada per salvar el desnivell existent entre el replà d’entrada a les 
escales des de la via pública fins al nivell inferior del terreny que antigament es 
proposava com a aparcament és a través de mantenir la rocalla existent. 

 
4)    S’han substituït els murs de bloc de formigó que figuraven per murs de contenció 
de formigó armat allà on suporten empentes de terra. 

 
5)    S’ha afegit una partida de projectat de formigó al talús de desnivell entre la 
piscina i les pistes. 
6)     S’adjunten dues seccions més de la zona de les pistes de pàdel definint la 
contenció de terres necessària tant al costat del rial com al solar municipal. 

 
7)    S’han eliminat les escales que es consideraven existents i que realment no es 
van arribar a construir. 

 
8)    S’especifica que les rampes que es dibuixen a les sortides de la piscina són 
d’unes dutxes existents. 

 
9)    Es justifica que es desplaçarà el fanal existent a la via pública, així com el pas de 
vianants.  També  s’ha  previst  eliminar  el  gual  de  vehicles  existent  que  quedarà 
inutilitzat i la realització del nou gual a l’entrada de l’aparcament. 

 
10)  La partida d’enjardinament proposa una plantació mínima amb hidrosembra per 
tal d’evitar l’erosió dels talussos, sense cap altre enjardinament de la zona 
d’aparcament. 

 
11)   S’ha introduït una partida per a la senyalització de les places amb calç. 
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12)   La memòria ha quedat modificada reflectint que l’aparcament constarà de 86 
places. 

 
Conseqüentment s’informa favorable a la documentació aportada segons les 

qualitats que han quedat definides als informes i al projecte aportat. 
 

Tot el que s’informa als efectes oportuns. 
 

Vist  l’informe  jurídic  emès  per  la  secretària  municipal,  el  qual  es  transcriu  a 
continuació: 

 
INFORME JURÍDIC 3/2011, que s’emet en relació a l’aprovació   a l’aprovació 
inicial del projecte per a l’execució de dues pistes de pàdel i un aparcament 
provisional. 

 
Núria Mompel i Tusell, Secretària de l’Ajuntament de Canet de Mar, en compliment de 
l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el 
Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emeto el següent 

 
INFORME 

ANTECEDENTS 

I.- El  Ple de la Corporació, en sessió de data 25  de maig de 2006, va acordar 
adjudicar definitivament el contracte de concessió d’obra pública per a la construcció i 
explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas 
Figuerola,   núm.   2,   sector   U7   “industrial”,  de   Canet   de   Mar,   a   l’empresa 
Construcciones Riera, SA, amb un cost total d’inversió de 4.522.377,21 €, IVA inclòs. 

 
L’esmentat contracte es va formalitzar amb la concessionària en data 11 de juliol de 
2006. En data 27 de novembre de 2008, el Ple de la Corporació va acordar autoritzar 
la cessió de l’esmentat contracte a favor de l’empresa Canet de Mar Sport, SL. 

 
II.- En data 22 de febrer de 2011, la concessionària ha aportat un estudi de viabilitat 
per a l’execució de 2 pistes de pàdel al sud del complex de la piscina tot integrant-se 
dins d’aquest equipament. 

 
A més de la construcció de les dues pistes de pàdel, la concessionària ofereix a 
l’ajuntament l’execució, totalment al seu càrrec, d’un aparcament provisional al solar 
ubicat al nord de l’equipament esportiu. 

 

 
 

III.- En data 7 de març de 2011 els Serveis Tècnics Municipals van emetre un informe, 
en relació a l’esmentat projecte d’obres en el que feien constar, entre altres coses, el 
següent: 

 
“ Finalment, indicar que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 25 de 
novembre de  2010  va  aprovar  un  Mapa  d’Instal· lacions i  Equipaments Esportius 
(MIEM) del municipi de Canet de Mar, en el qual es proposa una ordenació d’aquesta 
zona esportiva que no correspon amb la proposta del projecte de referència. Doncs 
les postes de pàdel s’haurien d’ubicar a l’est de la piscina. Conseqüentment es 
suggereix la possibilitat de realitzar la instal· lació evitant el rebaix de terres (que 
comporta la necessitat de murs de contenció) o amb materials vidriats totalment 
desmuntables. Atenent així la possibilitat de desmuntar i traslladar posteriorment la 
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instal· lació.  Indicar  que  valorades  econòmicament  ambdues  opcions  són  molt 
similars.” 

 
Finalment, en data 25 de març de 2011, els Serveis Tècnics Municipals han emès un 
nou informe en el que conclouen, el següent: 

 
“ (...) s’informa favorablement a la documentació aportada segons les qualitats que 
han estat definides als informes i al projecte aportat”. 

 
NORMATIVA APLICABLE 

 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Publiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

 
OBJECTE D’AQUEST INFORME 

 
Aquest informe té per objecte analitzar, des d’un punt de vista jurídic, el fet que la 
ubicació de les pistes de pàdel que consten el projecte d’obres no es corresponguin 
amb la proposta de MIEM, aprovat per l’Ajuntament. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer: Efectes jurídics de l’aprovació del MIEM de Canet de Mar. 

 
L’Ajuntament de  Canet  de  Mar,  amb la voluntat  d’ordenar i  planificar el  sistema 
esportiu per als propers anys, va encarregar l’elaboració del Mapa d’Instal· lacions i 
Equipaments Esportius (MIEM), document que es va elaborar per l’empresa Grup 
SEAE, pels Serveis Tècnis Municipals i l’Àrea d’esports amb la col· laboració dels 
arquitectes  d’Hernando  i  Sauqué  arquitectes,  el  Consell  Català  de  l’Esport  i  la 
Diputació de Barcelona. 

 
Aquest treball va ser aprovat, definitivament, pel Ple de la Corporació, en sessió 
ordinària de data 25 de novembre de 2010. 

 
L’objectiu d’aquest document és la redacció d’un pla global que defineixis, de manera 
concreta, quines són les necessitats, les possibilitats i les propostes sobre la xarxa 
d’equipaments esportius que ha de tenir Canet de Mar. 

 
El MIEM és l’eina que preveu el desplegament del PIEC (Pla Director d’Instal· lacions i 
Equipaments Esportius de Catalunya) que ha de permetre als municipis determinar 
les seves necessitats d’instal· lacions esportives en un marc de 15 anys. 

 
Per tant, l’aprovació del MIEM suposa l’actualització dels estudis de localització del 
PIEC pel que fa als dèficits i les necessitats d’equipaments esportius del municipi pels 
propers anys, una declaració sobre els possibles emplaçaments i localització dels 
equipaments esportius municipals. 

 
Així mateix, el MIEM es va aprovar amb la voluntat que l’Ajuntament de Canet de Mar 
pugui optar, de manera totalment justificada, a les subvencions que més endavant es 
publiquin, tant per als equipaments esportius de la xarxa bàsica com de la 
complementària. 
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Per tant, el MIEM és una declaració d’intencions municipal sobre el possible 
emplaçament dels futurs equipaments esportius. 

 
No es pot perdre de vista que l’instrument que jurídicament vincula a l’Ajuntament a 
l’hora d’ubicar els futurs equipaments, ja siguin esportius o no, no és el MIEM, sinó el 
planejament  municipal,  en  el  nostre  cas,  les  normes  subsidiàries  vigents  en  el 
municipi de Canet de Mar. Són aquestes les que contenen la classificació del sòl, 
determinen els sistemes, generals i locals, i en concreta els usos. 

 
Així, només seria rebutjable, des d’un punt de vista jurídic,  aquella actuació o acció 
municipal que incomplís o contradigués les previsions contingudes en les normes de 
planejament  i   no   pas   aquelles  que,   d’alguna   o   altra  manera  s’allunyin  de 
consideracions que, malgrat considerar-se igualment municipals, ni  tenen el valor 
jurídic  suficient  per  vincular,  ni  el  seu  procediment  d’aprovació  compta  amb  els 
requisits d’una norma urbanística. 

 
Segon: Efectes de la construcció de les dues pistes de pàdel. 

 
La proposta que presenta el concessionari per a la construcció de les dues pistes de 
pàdel no suposa ocupar més terreny municipal que el que ja consta cedit, en règim de 
concessió, doncs, es proposa la ubicació de les dues pistes en el lloc on actualment 
hi ha el solàrium de la piscina. Per tant, això simplement implica la necessitat de 
modificar el  contracte de  la  concessió en  quan  afegir  un  nou  ús  esportiu  en  la 
instal· lació, però no suposa, en cap cas, ni l’allargament del termini de la concessió ni 
l’ampliació dels terrenys objecte de la concessió. 

 
Pel  cas  que  es  volguessin  construir,  a  dia  d’avui,  unes  pistes  de  pàdel  en 
l’emplaçament indicat en l’informe de Serveis Tècnics, és a dir, a l’est de la piscina, 
caldria ampliar els terrenys que són objecte de la concessió. 

 
Com sigui que per un criteri d’oportunitat l’Ajuntament valora la construcció de les 
pistes de pàdel dins els terrenys que ja són objecte de concessió, cal dir que, el fet 
que aquestes no s’emplacin en el lloc exacte que preveu el MIEM és un aspecte que 
no té més conseqüència que la necessitat de comunicar a la Secretaria General de 
l’Esport (Departament de Vicepresidència) una modificació respecte del MIEM enviat 
anteriorment. 

 
CONCLUSIÓ 

 
Per tot el què s’ha exposat i a criteri de la que subscriu procedeix aprovar inicialment 
el projecte executiu d’obra ordinària consistent en la construcció de duies pistes de 
pàdel, a ubicar dins el contracte d’obra pública per a la construcció i explotació d’un 
equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs, al Rial Mas Figuerola, núm. 2 de 
Canet de Mar. 

 
Vist l’expedient administratiu de referència i, de conformitat amb el que disposa 
l’article 37 del ROAS, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia s’acorda per 
quinze vots a favor dels regidors Joaquim Mas Rius, Cati Forcano Isern, Sílvia 
Tamayo Mata, Albert Lamana Grau, Antoni Isarn Flores, Coia Galceran Artigas, 
Francesc Martín Casares, Marisol Pacheco Martos, Laureà Gregori Fraxedas, M. 
Assumpció Sánchez Salbanyà, Jesús Marín Hernández, Josep Alboquers Petitbó, 
Mercè Pallarolas Fabré, Àngel López Solà i Pere Serra Colomer i dues abstencions 
dels regidors Òscar Figuerola Bernal i Rafel Dulsat Ortiz: 
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PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra ordinària consistent en 
l’execució de dues pistes de pàdel a ubicar dins de la concessió d’obra pública per 
a la construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i gimnàs 
al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 207.133,50 €, IVA inclòs. 

 
SEGON.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra ordinària consistent en 
l’execució d’un aparcament públic provisional a ubicar al costat de l’equipament 
esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 
“industrial”,  de  Canet  de Mar,  amb un pressupost d’execució per  contracta  de 
47.378,37 €, IVA inclòs. 

 
TERCER.- Sotmetre ambdós projectes a informació pública pel termini d’un mes, en 
els termes de l’article 228.3 de la TRLCAP en relació amb l’article 229.2 de la 
mateixa llei, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de  l’Ajuntament de Canet 
de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut aquest termini no s’hagin 
presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 

 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del ROAS, s’haurà de publicar al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es tracta de l’aprovació i 
l’autorització al gestor del complex esportiu de la construcció i l’explotació de dues 
pistes de pàdel a dins del recinte, com un complement de l’activitat lúdica i esportiva 
que fa el centre. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquestes pistes es faran semisoterrades i no trauran 
cap vista a la piscina ni li taparan el sol. La construcció i l’aprofitament aniran a 
càrrec del concessionari actual, que espera amortitzar-ho en set anys i, a partir 
d’aleshores,  incrementar  el  benefici,  cosa  que  li  serà  favorable  a  l’Ajuntament 
perquè  repercutirà  a  l’equilibri  financer  que  per  contracte  l’obliga.  Serà  un 
equipament esportiu que, tot i el seu caràcter públic, estarà gestionat per mans 
semiprivades. Realment potser no és el millor, però si més no està en consonància 
amb la idea que com que no hi ha diners, els projectes es fan en concessió. Tot i 
així hi votarà a favor, ja que potser és el sistema més adient. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que als punts 13, 14 i 15 s’abstindran, perquè no hi veuen 
cap inconvenient, però com que no tenen tota la informació no hi votaran a favor. 
Pel que fa al punt 16, quan van tenir la Comissió Assessora, van mirar l’expedient i 
van veure que només hi havia l’últim informe de Serveis Tècnics i va preguntar si 
s’havia demanat als Serveis Tècnics un informe sobre l’adequació del projecte al 
MIEM. L’endemà, va anar a veure l’arquitecta municipal i finalment li van fer arribar 
un informe del 7 de març, que devia ser el primer informe que es va fer respecte a 
aquest assumpte. En aquest informe, es diu que aquest projecte no s’adequa al 
MIEM, ja que les pistes de pàdel s’haurien de construir a l’est de la piscina. Després 
fa  una proposta  de  la  construcció  d’aquestes pistes  i  si  es  construeixen  de  la 
manera que proposa aquest informe, el seu grup municipal votarà a favor d’aquest 
assumpte. Aquest informe suggereix la possibilitat de fer la instal·lació evitant el 
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rebaix de terres que comporta la necessitat de murs de contenció i amb materials 
vidriats totalment desmuntables, atenent així la possibilitat de desmuntar i traslladar 
posteriorment  la  instal·lació. També  indica  que  les  dues  possibilitats  són  molt 
similars econòmicament parlant. Entén que és bo que es facin aquestes dues pistes 
de pàdel. S’entén que ara com ara el lloc que s’ha triat és el més fàcil per fer-les, 
que generen menys problemes de gestió, però que si hi ha una possibilitat que més 
endavant es puguin traslladar a la ubicació que els correspon, s’hauria d’aprofitar. 
Demana que constin a l’acta aquests informes i acaba la seva intervenció resumint 
que si les pistes són desmuntables hi votaran a favor i que si no ho són s’abstindran 
com a la resta de punts. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual explica que el seu grup municipal està a favor de la construcció 
d’aquestes pistes de pàdel. Només vol aclarir un assumpte sobre la construcció de 
l’aparcament. Explica que a la proposta parla d’aparcament provisional i la senyora 
secretària ha parlat d’aparcament públic i demana que consti a l’acta que aquest 
aparcament és públic, no només per als usuaris. 

 
Pren la paraula el senyor Antoni Isarn Flores, regidor delegat d’Esports, el qual 
explica que, pel que fa a les pistes de pàdel, considera que tot és desmuntable, si 
en un futur es considera necessari fer les pistes de pàdel on marca el MIEM. Abans 
de tirar endavant aquest projecte es va parlar amb el Club de tenis per si tenien 
intenció de construir-les ells, tant en el seu club, com en la zona que els proposava 
l’Ajuntament, els quals van dir que no perquè econòmicament no els anava bé. 
Acaba la seva intervenció explicant que si ara es desmuntarà un solàrium per 
construir-hi aquestes pistes, el dia de demà es podran desmuntar aquestes pistes 
per construir-les a un altre lloc. 

 
17.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A 
L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

 
Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al 
treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultura del País Valencià. 

 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat 
Valenciana  format  pel  Partit  Popular  i  encapçalat  pel  seu  president  Francisco 
Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a 
deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en aquest territori. 

 
Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACOV): “Reunida la Junta 
Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha pres 
la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat per les 
renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra entitat ja ha 
pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer efectives dues multes 
més que sumen 600.000 euros. La data límit per fer-ho és el 20 de març, si no 
volem que s’inicie el procés de constrenyiment i embargament de comptes corrents, 
ajudes i propietats, com l‘Octubre Centre de Cultura Contemporània. Ara, a més, 
se’ns amenaça amb noves multes que significarien 120.000 euros més cada mes.” 

 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització 
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i 
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el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més 
televisions en llengües i contingut ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser 
mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més 
àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 

 
És  per  tots  aquests  motius  que  s’acorda  per  unanimitat  dels  disset  membres 
presents dels disset de ple dret que integren el Ple municipal: 

 
PRIMER.-  Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià sobre Acció Cultural del País Valencià. 

 
SEGON.- Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País 
Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la 
pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 

 
TERCER.- Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de 
Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió 
autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de 
Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord al més aviat 
possible. 

 
QUART.- Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, 
al de la Generalitat Valenciana i a ACPV. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquesta moció va ser 
presentada pel grup municipal d’ERC, però que la subscriuen tots els grups que 
conformen el Ple i, per tant, és una moció presentada de forma conjunta. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que aquest assumpte fa referència a la insistència per part 
de les autoritats de la Comunitat Valenciana de privar els seus habitants del bé més 
preuat en democràcia, el dret de decidir, en aquest cas el dret de decidir quina 
televisió volen veure. Totes les televisions tenen el dret d’emetre i els ciutadans el 
dret d’elegir. Això és així gairebé a tot arreu, menys a València. La democràcia no 
s’entén de cap més manera i a ell personalment se li fa estrany que una comunitat 
dirigida per un partit polític que es diu demòcrata actuï d’una manera tan despectiva 
i barroera envers els catalans. I se li fa estrany també la no-resposta per part d’un 
partit polític, en aquest cas, el Partit Popular Català, que cada cop sembla menys 
català  i  sotmès  a  les  directrius  anticatalanes de  la  seva  seu  social  del  carrer 
Gènova de la capital de la meseta. Tothom sap que darrere les mil i una excuses 
tècniques que pensin donar, hi ha una realitat que no és altra que el fet de deixar 
que els valencians no puguin, no ja parlar, sinó ni tan sols sentir parlar en català. És 
un atac al català i a la democràcia i un atemptat a la coexistència pacífica dels 
pobles que composen l’Estat espanyol. No és d’estranyar que hi hagi gent que 
davant d’aquests gestos antidemocràtics com el que ara els ocupa, puguin sentir-se 
cada cop menys espanyols. 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal 
d’ERC, el qual explica que vol recordar que els emissors que va col·locar l’ACPV es 
van pagar amb diners privats. Estava en una situació de legalitat i la paradoxa és 
que es pot veure la CNN o Al jazeera, però no es pot veure TV3 des d’Alcoi, per 
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exemple. A més a més, tothom sap per què es fa això, ja que l’objectiu de segons 
qui és la divisió del país i l’eliminació de la llengua i la cultura catalanes i com més 
feble sigui una part del territori més a prop serà el seu objectiu. 

 
18.- PRECS I PREGUNTES 

 
1.-  Interpel· lació  formulada  per  escrit  pel  grup  municipal  d’ERC  sobre 
l’evolució de la situació econòmica a Canet de Mar 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que ha rebut una informació molt completa i molt ràpidament. 
Volia saber l’evolució de la situació econòmica del poble. Hi ha aspectes que no són 
excessivament negatius, com per exemple l’atur, que està per sota de la mitjana del 
Maresme. De totes les dades el que li va frepar més va ser el dèficit de llocs de 
treball que té Canet. Per a les 5.000 o 7.000 persones que poden treballar que hi ha 
a Canet només hi ha 1.573 llocs de treball. El primer trimestre del 2007 n’hi havia 
1.900 i al primer trimestre del 2006, 1.800. La indústria ocupa encara el 20% de la 
gent que treballa i vol assenyalar que de la gent que pot treballar a Canet, 377 ho 
fan en indústries manufactureres. Per tant, aquestes persones són una mina per 
intentar que s’instal·lin indústries a Canet. Això hauria de ser una prioritat. L’única 
dada que no ha acabat d’entendre és que hi ha moltes altes d’activitats, la qual 
cosa vol dir que també hi ha moltes baixes perquè no perceben que cada any hi 
hagi més activitats a Canet. La conclusió és que hi ha menys gent ocupada ara que 
fa quatre anys. L’única dada que no veu clara és que aquest any hi ha hagut una 
inserció al mercat laboral de 742 persones. Creu que deuen haver trobat feina fora 
de  Canet. La  interpel·lació,  doncs,  va en aquest  sentit; pensa que  això  ha de 
canviar, ja que Canet té un polígon industrial amb unes 20 empreses, tot i que n’hi 
ha que hi figuren però que no s’han traslladat, i Canet té 2.000 persones que 
podrien treballar a la indústria manufacturera. Pregunta si s’han anat a buscar 
empreses per poder solucionar aquesta problemàtica. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i 
Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, el qual explica que aquestes 
dades  tot  i  que  estan  per  sota  de  la  mitjana comarcal,  no  deixen  de  ser  un 
problema. És cert que el període actual no és el més adient en aquest sentit, ja que 
s’ha hagut de fer front a una crisi molt forta en molts sectors. S’estava preparat per 
assumir una crisi en un sector determinat, però ha estat massa generalitzada, per 
tant, entenien que el primer que s’havia de fer des de la Regidoria era fer front al 
degoteig que s’ha produït, fruit d’aquesta crisi. Comenta, pel que fa a les altes de 
les activitats, que aquesta és una competència de Medi Ambient, Regidoria que 
tramita les sol·licituds d’alta, i, per tant, no li pot facilitar aquestes dades de si hi ha 
també moltes baixes que contrarestin aquest resultat de les altes. El que sí que és 
cert és que l’evolució que Canet està experimentant ha estat negativa. S’ha perdut, 
amb aquests quatre anys un 15% del teixit empresarial, tant en grans empreses 
com en petites. Des del punt de vista de la gestió i els recursos que s’han destinat a 
la integració i la col·locació de persones en el mercat laboral, no només a Canet 
sinó també a tot el Maresme, cosa que s’aconsegueix treballant en xarxa, s’ha fet 
molt èmfasi als itineraris personalitzats. Avui dia ja es prou xacra perdre la feina, 
sobretot segons a quines edats, i des d’aquesta Àrea han considerat molt adient 
donar una atenció  personalitzada, s’intenta formar les persones sobretot en les 
noves tecnologies per aconseguir que d’una manera autònoma siguin capaços de 
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trobar una feina. Aquestes dades són el resultat de tot plegat. Pel que fa al polígon, 
és evident que hi ha un polígon i que s’ha d’explotar, però amb aquesta crisi és 
difícil trobar una indústria que s’instal·li a Canet, per moltes raons. La primera és 
que Canet ha passat molts anys pràcticament amb un 50% de la població treballant 
en una sola empresa que va arribar a tenir uns 1.200 treballadors i que ara en té 
menys de 30. La segona és que el polígon es va construir un pèl més tard que els 
de les poblacions veïnes, les quals van aconseguir l’establiment d’empreses, però 
Canet no ho va aconseguir i ara no és un bon moment, ja que la indústria és un dels 
sectors que ha patit més aquesta crisi econòmica, de manera que actualment els 
resultats positius s’han aconseguit amb l’autoempresa i la col·locació de persones, 
que no pas en la instal·lació de noves empreses. El problema és que cal trobar una 
indústria que es pugui fer en aquest país i que no resulti més econòmic marxar a 
altres països, com ha estat passant els últims temps, però a més a més la crisi ha 
impossibilitat que una empresa es pugui consolidar i pugui comprar una nau al 
polígon, ja que els bancs també han tallat l’aixeta del crèdit. Així, doncs, el moment 
no  és  adequat  perquè  hi  hagi  una  indústria, però  sí que  pensen  que  amb  la 
promoció que s’està fent i la gestió de la borsa de treball, la crisi econòmica no serà 
com era abans, possiblement han de fer dos passos enrere per mirar una mica més 
enllà  i  s’hauria  d’intentar  no només aconseguir  portar  indústria  al polígon,  sinó 
també fer un estudi de quina tipologia de naus hi ha al polígon i quina tipologia 
d’empreses s’estan creant, que normalment són petites empreses que donen feina 
a dues o tres persones. Potser és més necessari tornar a la filosofia del viver 
d’empreses. S’ha treballat en molts fronts i potser aquest és el que ha quedat més 
despenjat, però no ha estat per no picar portes, sinó que es conseqüència de la 
situació econòmica que s’ha viscut durant aquests quatre anys. 

 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual explica que Canet sempre havia estat per sobre de la mitjana 
comarcal pel que fa a la taxa d’atur i fa un mig any que per primera vegada s’ha 
baixat d’aquesta mitjana. No s’ha baixat massa però l’important és que la tendència 
va cap aquest camí. El problema que hi veu és que hi ha molts aturats i un polígon 
mal fet que no funciona. Comenta que un economista espanyol explicava que dels 4 
milions d’aturats que hi ha a l’Estat espanyol, un milió no són reconvertibles perquè 
fan un ofici que no existirà i aquest és un dels grans problemes que hi ha. L’única 
solució  per  aquestes  persones  és  la  formació  i  pregunta  quins  programes  de 
formació han dut a terme i quins hi ha d’engegats actualment. 

 
Pren la paraula el senyor Albert Lamana Grau, el qual explica que aquest tema 
també s’ha treballat profundament durant aquests quatre anys, no només des de la 
seva Àrea, sinó que també s’ha fet en d’altres. Comenta que el senyor Serra té raó, 
que  moltes  vegades  la  solució  passa  per  la  formació,  per  poder  reconvertir 
aquestes persones que no trobaran feina del que feien fins ara. S’han fet cursos de 
formació ocupacional per a persones aturades tenint en compte els àmbits que 
tenien més sortida. Sempre s’ha estat limitat, ja que aquests cursos estan 
subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Bàsicament s’han fet cursos de 
geriatria, informàtica, comptabilitat, manipuladors d’aliments, menjadors, etc. Des 
del punt de vista de formació, doncs, cada any s’ha incrementat el nombre de 
cursos, però torna a repetir que com que són subvencionats no es poden fer tots els 
que es voldria fer. Un dels sectors que més ha ocupat les persones que han fet el 
curs de formació ha estat el de geriatria. A partir dels altres cursos s’ha intentat tirar 
endavant una  iniciativa  anomenada el club de la feina que consisteix a fer un 
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itinerari personalitzat a una persona que s’ha quedat sense feina i no en troba del 
seu sector. Se li ha fet una formació d’informàtica i una formació de com anar a 
buscar feina, com fer un currículum, com enfrontar-se a una entrevista de feina, etc. 

 
2.- Pregunta formulada per escrit pel grup municipal d’ERC sobre el Patrimoni 
Municipal del Sòl 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica que en el darrer Ple, el senyor alcalde va afirmar que havia 
destinat a pagar factures uns diners que havien d’anar legalment al Patrimoni 
Municipal del Sòl. Va dir que comptablement aquests diners eren d’aquest projecte 
del Patrimoni Municipal del Sòl, però que en haver-hi unes urgències, s’utilitzaven 
per pagar factures. Pregunta si això és legal i si ho és, pregunta si és possible tenir 
comptablement uns diners en un lloc i efectivament no ser-hi. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és totalment legal. Comenta 
que  el  senyor  Figuerola  ja  sap  per  pròpia  experiència  que  el  pressupost  és 
l’exemple   més  clar  d’aquest  fet,  ja  que  en  el  pressupost  hi  ha  diferents 
consignacions, diferents partides, però com que hi ha el principi de caixa única i 
això vol dir que una partida pot tenir uns diners determinats però físicament no hi 
són. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que tenia entès 
que s’havia obert un compte al Banc de Sabadell per aquestes aportacions. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que això no és així. Explica que a 
la liquidació del pressupost del 2010 es veu clar què està explicant, ja que hi ha una 
partida anomenada Patrimoni Municipal del Sòl, on consta la quantitat de diners 
objecte  d’aquesta  pregunta.  Una  altra  cosa  és  que  no  hi  ha  aquests  diners 
físicament a l’Ajuntament. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que al 2005 es va 
aprovar un fons inicial per al Patrimoni Municipal del Sòl de 6.000 euros i després hi 
havia tot un seguit d’afeccions que són obligatòries i un altre seguit d’afeccions que 
són voluntàries. Continua amb les preguntes i demana que li responguin si es 
continuen fent les afeccions obligatòries a aquest fons del Patrimoni Municipal del 
Sòl. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  alcalde,  el  qual  explica  que  no  és  així  i  això  s’ha 
d’esmenar, ja que la Llei del sòl diu, entre altres coses, que totes les sancions 
urbanístiques han d’anar a aquest fons. Així, doncs, revisaran les que s’han posat 
des del 2005 i s’inclouran en aquest fons. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual pregunta qui és el 
responsable de vetllar perquè es compleixi amb la Llei. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que aquest és un assumpte molt 
administratiu i, evidentment, qui domina les lleis municipals són el secretari, 
l’interventor i l’arquitecte. Aquestes són les persones que vetllen perquè aquest 
assumpte es compleixi. Evidentment, però, el responsable màxim de totes les 
qüestions municipals és l’alcalde. 
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3.- Pregunta formulada per escrit pel grup municipal d’ERC sobre l’informe 
desfavorable a la modificació puntual del Pla Parcial U1 can Salat Busquets 
promoguda per l’Ajuntament de Canet de Mar 

 
Pren  la paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola Bernal,  portaveu del  grup municipal 
d’ERC, el qual explica queen el Ple del 30 de setembre, amb els vots en contra del 
grup municipal d’ERC, es va aprovar una modificació puntual de les Normes amb la 
finalitat de legalitzar una edificació construïda en la part no edificable d’una parcel·la 
i que la normativa urbanística de Canet protegia pel seu interès paisatgístic. El seu 
grup va alertar que per fer una modificació de planejament, tant si és a les Normes 
subsidiàries com el Pla general, cal justificar la conveniència i l’interès públic 
d’aquesta modificació. Pregunta si la Comissió Territorial Urbanística de Barcelona 
ha emès un informe desfavorable a aquesta modificació. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, tinenta d’alcalde de Benestar Social, 
Sanitat, Festes Populars i Urbanisme, la qual explica que tenint en compte que el 
Pla  parcial  del  sector  de  can  Salat  Busquets  és  d’urbanització  prioritària,  per 
demanar l’aprovació d’una modificació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona  cal  que  aquesta  n’emeti  un  informe.  En  aquest  cas,  la  Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha emès aquest informe on es demana que a 
la proposta de la modificació s’incorpori determinada documentació, com és una 
base topogràfica i una documentació gràfica. Així, doncs, sí que és cert que va fer 
un informe desfavorable, però per manca de documentació. Si aquest Pla parcial no 
fos d’urbanització prioritària, l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona hagués estat elaborar un text refós que incorporés determinades 
prescripcions. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual pregunta si és cert que un 
dels motius pels quals és desfavorable és perquè no es justifica la conservació del 
turó i de la seva vegetació, establert al pla parcial i que es va intentar fer passar per 
una modificació que només volia eliminar una línia. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, la qual explica que l’informe emès 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona fa constar a la pàgina 4 la 
nova delimitació de l’àrea no edificable que suposa conservar el turó, amb una 
densitat d’arbres equivalent a la que hi ha; fins i tot, en aquests moments està en 
disposició d’afirmar que es millora. Per tant, considera que amb la modificació de 
protegir el turó també sol·licita afegir que amb aquesta justificació hi hagi un plànol 
pels nous habitatges que es puguin construir i obliga a mantenir la vegetació que hi 
pugui haver a la parcel·la. Això vol dir que quan es construeixin habitatges i tirin a 
terra els arbres que hi pugui haver, els hauran de reposar. La senyora Cati Forcano 
continua la seva intervenció responent la pregunta següent que el grup municipal va 
formular per escrit sobre què diu l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona del fet que el Ple va justificar aquesta modificació perquè la normativa 
era contradictòria i sobre com procedir en cas de dubtes en la interpretació del 
planejament urbanístic. Explica que aquest informe no nega les contradiccions que 
consten a la normativa, sinó que en la documentació de la qual disposen també hi 
veuen aquestes contradiccions, la qual cosa es reflecteix al setè paràgraf de la 
pàgina 4 d’aquest informe. 
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Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que al segon 
paràgraf de la pàgina 5 del mateix informe es llegeix que la Comissió Territorial 
d’Urbanisme  de  Barcelona  nega  contradiccions  en  la  normativa,  ja  que  la 
modificació puntual del 2005 va recollir la traça de l’àrea no edificable establerta pel 
Pla parcial U1 aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’any 
1993. És a dir, l’última aprovació que hi ha d’aquest pla parcial recull aquesta traça. 
Més  endavant,  aquest  mateix  informe  estableix  que  en  cas  de  contradiccions 
produïdes per normatives del mateix rang preval el que disposa el Decret legislatiu 
1/2010 en l’article 10. I aquest article disposa que en cas de dubte preval l’interès 
públic. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que evidentment, l’Ajuntament 
defensa l’interès públic. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual comenta que és en aquest 
punt on hi ha la discrepància amb el seu grup municipal. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que l’Ajuntament defensa els 
interessos públics i es pregunta si s’ha pensat en les conseqüències que podrien 
tenir algunes actuacions que s’han proposat. El govern està defensant al seu criteri 
els interessos públics, no els interessos de la propietat. Està defensant els diners de 
tothom. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual vol expressar els seus 
dubtes sobre aquest afer, ja que creu que han triat un camí equivocat per defensar 
l’interès públic. 

Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta si la lesivitat era el millor camí. 

Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que la lesivitat 
potser no era el millor camí, però sí que ho era la revisió de la llicència i investigar 
per què es va concedir una llicència amb un mes, quan el termini de concessió era 
molt  superior  per  a  la  resta  de  llicències.  Considera  que  hi  va  haver  moltes 
casualitats que van afavorir algun error. Aquest error es va donar o per ignorància o 
per un intent d’enganyar i això és el que s’havia de determinar. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que això que està explicant el 
senyor Òscar Figuerola no té res a veure amb l’assumpte que es tracta. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual comenta que sí que té a 
veure una cosa amb l’altra i que per això el seu grup es troba a l’oposició. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que ara entrarien en un altre debat 
i no és el moment. És l’últim ple de la legislatura i no té ganes de discutir aquesta 
qüestió i, per tant, ho deixarà aquí perquè no té cap interès a tornar a discutir sobre 
els motius de la sortida del govern del grup municipal d’ERC. 

 
Pren  la  paraula  el  senyor  Òscar  Figuerola  Bernal,  el  qual  explica  que  fa  les 
preguntes per escrit perquè es tingui temps de parlar-ne i com han pogut comprovar 
no se surt del guió establert perquè la gent pugui treure’n les conclusions que 
consideri. 
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Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, la qual explica que el senyor Òscar 
Figuerola ja sap qui va atorgar aquesta llicència amb tanta rapidesa i ningú dels 
presents li poden donar cap explicació. Si va anar d’alguna manera que no havia 
d’anar, en aquesta sala no hi ha la persona que li pugui contestar. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual explica que probablement 
si  en  aquell  moment  hagués  estat  ell  el  regidor  d’Urbanisme  també  l’hagués 
signada. Segur que el responsable polític no era conscient de l’error que s’estava 
cometent. L’únic que vol dir és que un cop detectat el problema, hi ha maneres 
diferents d’enfocar la solució. El seu grup en tenia una i la resta de govern en tenia 
una altra. A continuació, formula la següent pregunta d’aquest assumpte la qual té a 
veure  amb el fet que aquesta modificació es va justificar com un simple tràmit 
motivat per contradicció i resoluble com un modificació que només havia d’eliminar 
una línia, però no ha estat així. La pregunta concreta és si aquesta modificació 
prosperarà o s’encallarà. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, la qual explica que sincerament sí 
que  prosperarà,  ja  que  si  no  fos  així  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de 
Barcelona no hagués trobat justificada la proposta de la modificació. Hauria fet un 
informe desfavorable, sense cap més tràmit. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual formula l’última pregunta 
d’aquest assumpte, que fa referència a la documentació que va demanar i que li 
van  dir  que  l’equip  redactor  de  la  modificació  hi  estava  treballant  per  tal  de 
completar la documentació requerida. Demana si ja s’han acabat aquests treballs, si 
han enviat la nova proposta a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i en 
quin estat es troba aquest tema. 

 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, la qual explica que encara hi estan 
treballant. Un cop acabada la documentació necessària s’enviarà a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona perquè en faci l’informe definitiu. 

 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, el qual demana que un cop 
tinguin aquesta documentació acabada la hi deixin veure. 

 
4.- El Patrimoni Municipal del Sòl 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual comenta que li ha sorprès la resposta que el senyor alcalde ha fet de la 
pregunta que li ha formulat el senyor Òscar Figuerola sobre la legalitat del destí dels 
600.000 euros del Patrimoni Municipal del Sòl al pagament de factures. Li pregunta 
a la senyora secretària si és cert que la Llei reguladora de les hisendes locals diu 
que  els  ingressos  rebuts  per  la  venda  de  patrimoni  no  es  poden  destinar  al 
pagament de despesa corrent. 

 
El senyor alcalde cedeix la paraula a la secretària municipal, Núria Mompel Tusell 
perquè  contesti la  pregunta del  senyor  Laureà Gregori  Fraxedas. La  secretària 
explica que tant la Llei d’hisendes locals com el text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya estableixen que els ingressos que provenen de l’alienació de patrimoni o 
de l’equivalent en metàl·lic del tant per cent d’aprofitament urbanístic que es doni en 
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diferents operacions de gestió urbanística té una finalitat, és un ingrés afectat i s’ha 
de destinar necessàriament al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge. Això és el 
queda reflectit en l’informe de liquidació del pressupost del 2010, dins dels projectes 
d’inversió  amb  finançament  afectat,  n’hi  ha  un  que  té  aquest  nom,  Patrimoni 
Municipal de Sòl i Habitatge, amb un import de 600.000 euros. Comptablement, 
doncs, el destí finalista d’aquests ingressos consten d’aquesta manera en l’informe 
de liquidació del pressupost del 2010. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual comenta que no li ha 
contestat la pregunta. No li pregunta si comptablement està be, sinó si el destí 
d’aquest diner en efectiu està ben aplicat. 

 
Pren la paraula la secretària municipal, la qual explica que sí que està ben aplicat, 
perquè estan afectats. Si el que pregunta és si aquests diners consten en el fons 
líquid  de tresoreria, li contestarà que no hi són  perquè s’han destinat a pagar 
factures. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, el qual pregunta que si es 
volgués tirar endavant aquest projecte no es podria fer, per falta dels diners, a la 
qual  cosa  la  secretària  respon  que  té  raó.  El  senyor  Laureà  Gregori  continua 
explicant que entén que el que s’ha fet amb aquests diners no és legal. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual comenta que té la possibilitat de fer les 
actuacions que consideri convenients. També explica que d’habitatges dotacionals, 
amb la nova llei que aprovarà CiU al Parlament no se’n farà cap més, ja que si els 
han  de  gestionar  els promotors, s’hauran acabat. Per tant,  encara que hi hagi 
aquests diners, l’Ajuntament segurament no podrà fer més pisos dotacionals. 

 
Pren la paraula el senyor Jesús Marín Hernàndez, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual pregunta al senyor alcalde quants habitatges dotacionals s’han fet a 
Canet amb la Llei actual. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que es tracta d’una Llei que regula 
la manera com es fan i s’adjudiquen aquests pisos, no es tracta de quants pisos es 
fan o es deixen de fer a Canet. Continua explicant que abans de tenir uns diners al 
banc sense fer res, ell com a alcalde ha considerat més just utilitzar-los perquè les 
empreses puguin cobrar. 

 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de 
CiU, el qual comenta que no es tracta de si a ell personalment li sembla correcte o 
no, del que es tracta és que la Llei no ho permet. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que sí que es pot fer, ja que és 
evident que si la secretària li hagués dit que no es podia fer, no ho hauria fet. 

 
5.- Prec sobre el butlletí Viure Canet 

 
Pren la paraula la senyora Mercè Pallarolas Fabré, regidora del grup municipal de 
CiU, la qual explica que en l’últim número del Viure Canet s’hi pot veure totes les 
obres que s’han fet durant els últims deu anys i ha pogut comprovar que no hi havia 
cap fotografia de la part històrica del poble. Considera que almenys hi havia d’haver 
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la plaça Macià i l’església. No creu que haurien pogut retratar la plaça Colomer amb 
les parets del col·legi Yglesias plenes de grafits i la vergonya de l’Odèon en ruïnes. 
Si se segueix pel carrer del Gram, manquen papereres i les voreres estan 
impresentables. Cap al carrer López-Picó fins a arribar al carrer Sant Isidre, hi ha 
més grafits per no parlar d’altres coses. Per altra banda, també es pot veure el solar 
de l’antic quarter de la Guàrdia Civil abandonat, l’edifici del cinema Miramar tapiat i 
el parc de can Santinyà està brut i deixat. L’equip de govern no ha volgut invertir ni 
un euro amb el Canet del passat. Tots els partits que han format part del govern en 
algun moment d’aquests deu anys, estan contents de la feina ben feta i volen 
empènyer el poble cap al futur i CiU, que ha estat a l’oposició, diu que vénen temps 
molt difícils a nivell econòmic i que són temps d’estrènyer-se el cinturó. Espera que 
els propers representants polítics que s’asseguin en aquesta sala i vulguin tirar 
Canet endavant, tinguin molt d’interès en el centre històric del poble, ja que un 
poble es basa en les seves arrels. Cal construir el que és nou, però també s’ha de 
tenir cura del centre històric, que li fa molta falta. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que el butlletí reflecteix amb 
imatges, tota una sèrie d’obres i el lloc on s’han dut a terme. Una part important han 
estat fetes per revitalitzar no la part antiga de Canet, però sí el centre antic de la 
població. Per raons de creixement el centre de Canet s’estava morint i calia fer-hi 
alguna cosa. I això és el que s’ha fet, la canalització i la urbanització de les rieres, 
per exemple, ha anat en aquest sentit. Això no vol dir que hi hagi zones que estan 
en una situació bastant negativa. 

 
Un cop tancat el torn de precs i preguntes, el senyor alcalde explica que aquest 
serà l’últim ple efectiu de la legislatura, ja que en quedaran dos, un d’extraordinari 
per a l’elecció dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals 
i  un altre poc abans de les eleccions per aprovar les actes. Alguns dels regidors 
d’ara continuaran, però d’altres no hi seran perquè consideren que el recorregut és 
prou llarg i hi volen posar punt i final. Desitja a les persones que continuaran que 
tinguin sort. No han estat d’acord en tots els temes, com és normal, però sí que, 
fent memòria, s’ha estat prou d’acord, la gran majoria de vegades. El debat ha estat 
sa i democràtic com havia de ser, sempre fet des del respecte i la moderació. Dóna 
per acabada aquesta sessió donant les gràcies als membres que l’integren per la 
seva col·laboració i la seva discrepància. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.45 hores 
de tot el que jo com a secretària certifico. 

 
La secretària,                                                                      L’alcalde, 

 
 
 
 
 
 

Núria Mompel Tusell                                                           Joaquim Mas Rius 


